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Wykaz skrótów 

 

Źródła prawa 

 

Dekret 1919 - Dekret Naczelnika Państwa z dnia 7.02.1919 r. w przedmiocie przepisów 

tymczasowych o wywłaszczaniu przymusowem na użytek dróg żelaznych i innych dróg 

komunikacyjnych lądowych, wodnych oraz wszelkich urządzeń użyteczności 

publicznej, Dz. U. Nr 14, poz. 162 z późn.zm. 

Dekret 1946 - Dekret z dnia2.04.1946 r. o planowym zagospodarowaniu przestrzennym 

kraju, Dz. U. Nr 16, poz. 109 z późn. zm. 

Dyrektywa 2003/54/WE - Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

26.06.2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej  

i uchylająca dyrektywę 96/92/WE, Dz. U. UE. L. z 2003 r. Nr 176,  

str. 37 z późn. zm. 

Dyrektywa 2009/28/WE - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 

23.04.2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE,  

Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr 140, str. 16 z późn. zm. 

Dyrektywa 2009/72/WE - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 

13.07.2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej  

i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE, Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr 211, str. 55 z późn. zm. 

Dyrektywa 2018/2001 - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/2001  

z dnia 11.12.2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, 

Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 328 

k.c. - ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 2019 r. poz. 1145z późn. zm. 

k.s.h. - ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. z 2019 r. poz. 505  

z późn. zm. 

Konstytucja - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2.04.1997 r., Dz.U. Nr 78,  

poz. 483 z późn. zm. 

k.p.a. - ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Dz. U. z 2018 

r. poz. 2096 z późn. zm. 

KPZK 2030 - uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia 13.12.2011 r. w sprawie przyjęcia 

Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Dz.U. M.P. z 2012 r.  

poz. 252 

https://sip.lex.pl/#/document/16872593?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68451694?cm=DOCUMENT
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PEP 2030 - Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2009 r. w sprawie polityki 

energetycznej państwa do 2030 r., M. P. z 2010 r. Nr 2, poz. 11 

pr.energ. - ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne, Dz. U. z 2019 r. poz. 755  

z późn. zm. 

p.g.g. - ustawa z dnia 9.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. z 2019 r. poz. 868 

p.g.k. - ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz. U. z 2019 r.  

poz. 725 z późn. zm. 

p.o.ś - .ustawa z dnia27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 2018 r. poz. 799  

z. późn. zm. 

p.p.s.a. - ustawa z dnia 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,  

Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. 

pr.bud.1961 - ustawa z dnia 31.01.1961 r. Prawo budowlane, Dz.U. 1961 nr 7 poz. 47  

z późn.zm. 

pr.bud.1974 - ustawa z dnia 24.10.1974 r. Prawo budowlane, Dz. U. Nr 38, poz. 229  

z późn. zm. 

pr.bud.- ustawa z dnia 14.07.1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 

pr.wod. - ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne, Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 z późn.zm. 

Protokół z Kioto - Protokół do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie 

zmian klimatu, Dz. U. z 2005 r. Nr 203, poz. 1684 

r.o.n.w.z. - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie oznaczeń  

i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy, Dz.U. Nr 164, poz. 1589 

Rozp.Prez.1928 - Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16.02.1928 r.  

o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli, Dz. U. z 1939 r. Nr 34, poz. 216  

z późn.zm. 

r.p.o.ś. - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Dz. U. z 2016 r. poz. 71 

r.u.w. - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie sposobu 

ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w 

przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Dz.U. Nr 164, 

poz. 1588 

r.w.t.b. - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1065 z późn. zm. 

https://sip.lex.pl/#/document/16789362?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18625895?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17052049?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17052047?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16964625?cm=DOCUMENT
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r.z.p.m.p. - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

Dz.U. Nr 164, poz. 1587 

r.z.t.p. - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20.06.2002 r. w sprawie „Zasad 

techniki prawodawczej”, Dz.U. z 2016 r. poz. 283 z późn. zm. 

Traktat z Lizbony - Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat 

ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., 

Dz. U. z 2009 r. Nr 203, poz. 1569 

u.b.d.w.z.w.z.g. - ustawa z dnia 24.02.2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi 

wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, Dz. U. z 2019 r. poz. 1073 

u.b.h.o.z. - ustawa z dnia 7.05.1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów 

zagłady, Dz.U. z 2015 r. poz. 2120 z późn. zm. 

u.d.p. - ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. z 2018 r. poz. 2068  

z późn. zm. 

u.Euro2012 - ustawa z dnia 7.09.2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, Dz. U. z 2017 r. poz. 1372 

u.g.n. - ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz. U. z 2018 r.  

poz. 2204 z późn. zm. 

u.i.b.p. - ustawa z dnia 8.07.2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, Dz. U. z 2019 r. poz. 933 

u.i.b.p.t.w.ś.s. - ustawa z dnia 7.04.2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy lub 

przebudowy toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 metra, Dz. U. 

poz. 990 

u.c.p.k. - ustawa z dnia 10.05.2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, Dz. U. poz. 

1089 z późn. zm. 

u.i.d.p. - ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 

u.i.e.w. - ustawa z dnia 20.05.2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych,  

Dz. U. z 2019 r. poz. 654 z późn. zm. 

u.i.l.u.p. - ustawa z dnia 12.02.2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie lotnisk pożytku publicznego, Dz. U. z 2018 r. poz. 1380 

u.i.o.e.j. - ustawa z dnia 29.06.2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie 

obiektów energetyki jądrowej oraz obiektów towarzyszących, Dz.U. z 2018 r. poz. 1537 

z późn. zm. 

https://sip.lex.pl/#/document/17052044?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16968290?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16835168?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798871?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17636533?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17027073?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17529587?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17716352?cm=DOCUMENT
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u.i.t.r.s.g.z. - ustawa z dnia 24.04.2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, Dz. U. z 2017 r.  

poz. 2302 z późn. zm. 

u.k.r.b. - ustawa z dnia 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi,  

Dz. U. poz. 1920 z późn. zm. 

u.o.g.r.l. - ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz. U. z 2017 r.  

poz. 1161 

u.o.l.u. - ustawa z dnia 28.07.2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 

obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1056 z późn. zm. 

u.o.m. - ustawa z dnia 21.03.1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej  

i administracji morskiej, Dz. U. z 2018 r. poz. 2214 z późn. zm. 

u.o.p. - ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U. z 2018 r. poz. 1614  

z późn. zm. 

u.o.z.o.z. - ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz. U.  

z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm. 

u.o.z.e. - ustawa z dnia 20.02.2015 o odnawialnych źródłach energii, Dz. U. z 2018 r. poz. 

2389 z późn. zm. 

u.p.l. - ustawa z dnia 3.07.2002 r. Prawo lotnicze, Dz. U. z 2018 r. poz. 1183 z późn. zm. 

u.p.p.p. - ustawa z dnia 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz. U. z 2017 r.  

poz. 1834 

u.p.p.1961 - ustawa z dnia 31.01.1961 r. o planowaniu przestrzennym, Dz. U. z 1975 r.  

Nr 11, poz. 67 z późn. zm. 

u.p.p.1984 - ustawa z dnia 12.07.1984 r. o planowaniu przestrzennym, Dz. U. z 1989 r.  

Nr 17, poz. 99 z późn. zm. 

u.p.r.s.i.s.n. - ustawa z dnia 22.12.2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych 

inwestycji w sektorze naftowym, Dz. U. poz. 630 

u.p.r.s.i.s.p. - ustawa z dnia 24.07.2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych 

inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, Dz.U. z 2018 r. poz. 404 ze zm. 

u.p.z.p. - ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  

Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm. 

u.s.g. - ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2019 r. poz. 906  

z późn. zm. 

https://sip.lex.pl/#/document/17546217?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16796586?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17216880?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16794092?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16975592?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18219531?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17027058?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16793509?cm=DOCUMENT
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u.sam.woj. - ustawa z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie województwa, Dz. U. z 2019 r.  

poz. 512 z późn. zm. 

u.s.z.a. - ustawa z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów, Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 

u.t.k. - ustawa z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym, Dz. U. z 2019 r. poz. 710  

z późn. zm. 

u.u.i.ś. - ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  

na środowisko, Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. 

u.u.p.r.i.m. - ustawa z dnia 5.07.2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji 

inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, Dz. U. poz. 1496 

u.w.r.u.s.t. - ustawa z dnia 7.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych, Dz. U. z 2017 r. poz. 2062 z późn. zm. 

u.z.p.1994 - ustawa z dnia 7.07.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. Nr 89,  

poz. 415 

https://sip.lex.pl/#/document/16799842?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17029070?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17497783?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17624877?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16796119?cm=DOCUMENT
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Publikatory 

 

Dz.Urz. Pom. - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 

ONSA - Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego 

ONSA WSA - Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów 

administracyjnych 

OSNP - Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw 

Publicznych 

OSS - Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 

PiP - Państwo i Prawo 

PPP - Przegląd Prawa Publicznego 

RPEiS - Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 

ST - Samorząd Terytorialny 

TBSP UJ - Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego 

ZNSA - Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 

CBOSA - Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query 
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Inne skróty 

 

EFTA - EuropejskiegoPorozumienia o Wolnym Handlu 

ESDP - Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego 

NSA - Naczelny Sąd Administracyjny 

PAN - Polska Akademia Nauk 

SKO - samorządowe kolegium odwoławcze 

SN - Sąd Najwyższy 

TK - Trybunał Konstytucyjny 

WSA - wojewódzki sąd administracyjny 
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Wstęp 

 

Zawarta w Konstytucji zasada demokratycznego państwa prawnego stanowi źródło dla 

zasady ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa.  

W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnegozostałaona zaliczona do kategorii podstawowych 

praw obywatelskich
1
.Obecność w systemie prawazasady ochrony zaufania pozwala 

bowiempodmiotom administrowanym na podejmowanie racjonalnych 

i efektywnych działań doniosłych prawnie,których konsekwencje są obiektywnie 

przewidywalne
2
.W bezpośrednim zaś związku z tak pojmowaną zasadą zaufania obywateli do 

państwa i prawa pozostaje istniejący po stronie prawodawcy obowiązek szanowania zasad 

prawidłowej legislacji
3
, a po stronie organów stosujących prawo obowiązek stosowania 

prawidłowej wykładni prawa.  

Istnienie w judykaturze dwóch całkowicie ze sobą sprzecznych linii orzeczniczych 

odnośniemożliwości kwalifikowania farm fotowoltaicznych, czyli zespołów urządzeń 

wytwarzających energię elektryczną z odnawialnego źródła energii, do kategorii urządzeń 

infrastruktury technicznej w rozumieniu art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
4
prowadzi do naruszenia przywołanej 

powyżej zasady zaufania do państwa i prawa. Zdaje się, że główne przyczyny podejmowania 

przez sądy administracyjne tak odmiennych rozstrzygnięć to brak definicji legalnej pojęcia 

urządzenia infrastruktury technicznej, innowacyjny oraz zasadniczo skomplikowany 

technicznie charakter farm fotowoltaicznych, który – co do zasady – nie jest prawnikom 

znany, a także nieprawidłowości w toku prowadzonej wykładni prawa. 

W związku z powyższą rozbieżnością orzeczniczą, autorka uznała za uzasadnione 

przeprowadzenie procesu wykładni przepisu art. 61 ust. 3 u.p.z.p., co z punktu widzenia 

potrzeb nauki prawa, jak i rozwoju branży odnawialnych źródeł energii przeżywającej 

obecnie dynamiczny rozwój zdaje się być uzasadnione. Osiągnięcie przez Polskę 

wyznaczonego postanowieniami Dyrektywa 2009/28/WEcelu 15% udziału energii ze źródeł 

odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r., zdaje się bowiem niemożliwe 

w sytuacji wysokiego stopnia niepewności po stronie inwestorów odnośnie zasadniczego dla 

całego procesu budowlanego farm fotowoltaicznych etapu planowania przestrzennego. 

                                                           
1
 Por. orzeczenie TK z dnia 30 listopada 1988 r., w sprawie K. 1/88. 

2
 Por. orzeczenie TK z dnia 2 marca 1993 r. (K. 9/92), Orzeczenie TK z 24 maja 1994 r. (K. 1/94). 

3
 Por. wyrok TKz 5 stycznia 1999 r., K. 27/98oraz T. Zalasiński, Zasada prawidłowej legislacji  

w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2008. 
4
 Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm., dalej jakou.p.z.p. 
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W ramach niniejszej rozprawy analizie poddany został obowiązujący w Polsce system 

planowania przestrzennego w aspekcie wyboru prawidłowych dla lokalizowania farm 

fotowoltaicznych regulacji prawnych. Wstępną tezę stanowi zaś wykazanie, że etap 

planowania przestrzennego dla farm fotowoltaicznych prowadzony być powinien w oparciu  

o regulacje ogólne w zakresie planowania przestrzennego. Zasadniczą tezą pracy jest 

natomiast próba wykazania, że w ramach regulacji ogólnych, w sytuacji braku 

obowiązującego na danym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

lokalizacja farm fotowoltaicznych odbywać się powinna na podstawie wydawanej  

z pominięciem konieczności spełnienia przesłanek dobrego sąsiedztwa oraz dostępu do drogi 

publicznej decyzji o warunkach zabudowy. 

Stąd też podstawową metodą badawczą wykorzystaną w ramach pracy jest metoda 

dogmatyczno-prawna, klasyczna metoda badań prawniczych, polegająca na analizie 

obowiązujących przepisów i orzecznictwa sądowego. W zakresie, w jakim może to być 

pomocne dla rozstrzygania niektórych wątpliwości interpretacyjnych, wykorzystana została 

także metoda prawno-porównawcza. W ograniczonym zakresie autorka posługuje się również 

metodą teoretyczno-prawną, w przypadku konieczności badania struktury i założeń 

koncepcyjnych danej instytucji prawnej. Podobnie jedynie w ograniczonym zakresie autorka 

stosować będzie metodę historyczno-prawną celem przedstawienia badanych instytucji 

prawnychw kontekście zmian regulacji prawnych i ich genezy. 

Uzasadniając decyzję odnośnie wyboru stosowanej w niniejszej rozprawie koncepcji 

wykładni prawa, wskazać należy, że samo pojęcie wykładni prawa w literaturze przedmiotu 

bywa w różnoraki sposób ujmowane, a odrębności dla zakresu tego pojęcia występują  

w obrębie każdej z różnorakich filozofii prawa
5
. W polskiej powojennej teorii prawa, 

najczęściej wskazuje się na istnienie dwóch konkurujących ze sobą ujęć wykładni prawa, a to 

semantycznego i derywacyjnego
6
.  

Koncepcja semantyczna, zwana niekiedy również klaryfikacyjną, traktuje wykładnię 

prawa jako ustalenie znaczenia tekstu prawnego. Wykładnią jest dla niej zatemprzede 

wszystkim wyjaśnianie językowego znaczenia poszczególnych wyrażeń wchodzących  

w skład tekstu prawnego. Charakterystycznym elementem ujęcia semantycznegostanowi zaś 

rozróżnienie tzw. „sytuacji izomorfii” od „sytuacji wykładni”
7
.Jak wskazuje K. Płeszka, 

                                                           
5
 Por. J. Stelmach, Współczesna filozofia interpretacji prawniczej, Kraków 1999, s. 15. 

6
 Tak M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady – reguły – wskazówki, Warszawa 2017, s. 72 i n.; K. Płeszka,  

T. Gizbert-Studnicki, Dwa ujęcia wykładni. Próba konfrontacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Prace z Nauk Politycznych, z. 20, Kraków 1984, s. 17; K. Płeszka, Wykładnia…, s. 143. 
7
 Ibidem, s. 58 i n. 
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krytyka koncepcji semantycznej odegrałaznaczącą rolę dla kształtowania się współczesnej 

polskiej teorii prawa, stając się punktem odniesienia dla większościpóźniejszych badań nad 

wykładnią prawa
8
.  

We współczesnej doktrynie teorii prawa znaczącą rolę zdaje się odgrywać tzw. 

derywacyjna koncepcja wykładni
9
.Głównym jej założeniem pozostaje uznanie za przewodnią 

zasadyomniasuntinterpretanda, a co za tym idzie, poddanie wszystkich elementów tekstu 

prawnego procesowi wykładni. Jak podnosi W. Jakimowicz, uznanie przydatności koncepcji 

wykładni derywacyjnej dla prawa administracyjnego pozwala na radykalną eliminację 

moralnych i metodologicznych ułomności zasady clara non 

suntinterpretanda
10

.Prezentowane przez przeciwników wykładni derywacyjnej obawy o 

charakterze prakseologicznym, dotyczące potencjalnej możliwości zbytniego przedłużania się 

procesu stosowania prawa, usunięte zostają poprzez konstatację, iż pochopne przyjęcie 

istnienia „sytuacji izomorfii” przez jeden z organów stosujących prawo, w przypadku gdy 

inny organ odmiennie stwierdzi o zaistnieniu „sytuacji wykładni”, może w rezultacie znacznie 

bardziejopóźnić zakończenie wydania wiążącego rozstrzygnięcia, niżby to miało miejsce  

w przypadku już pierwotnego uznania prymatu zasady omniasuntinterpretanda.  

Derywacyjna koncepcja wykładni prawa autorstwa M. Zielińskiegopostuluje, aby 

procesowi prawniczej egzegezy poddawać każdy przepis prawny celem ustalenia jego treści, 

pomimo, iż nierzadko prima facie zdaje siębyć ona jasną i zrozumiałą
11

. Takie podejście 

sprzyja ustaleniu tzw. rzeczywistego prawa
12

, rozumianego jako prawo właściwe dla danego 

przypadku, będące wypadkową konkretnej sytuacji faktyczneji prawnej.  

Pierwsze narzędziederywacyjnej koncepcji wykładni stanowiefekt 

rozróżnieniaczynionegopomiędzy zawartymi w tekstach prawnych przepisami prawnymi, 

które rozumiane są jako wyróżnione graficznie zdania w sensie gramatycznym, a 

obowiązującyminormami prawnymi, stanowiącymi reguły postępowania, jednoznacznie 

nakazujące bądź zakazujące określonych zachowań, przy czymnorma prawna stanowiefekt 

zastosowania reguł wykładni prawa, nie zaś jej przedmiot. Wykładnia polega zatem na 

odkodowaniu  

                                                           
8
Por. K. Płeszka, Wykładnia…, s.78. 

9
 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 1 lipca 2015 r., II AKz 68/16., OSASz 2016/1/44-60  

10
Zob. W. Jakimowicz, O postulacie tzw. „pełnej wykładni” w prawie administracyjnym, Casus 2007, nr 44,  

s. 8–23 oraz M. Zieliński, Wybrane Zagadnienia Wykładni prawa, PiP 2009, zeszyt 6, s. 3–7. 
11

 Tak M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady…, s. 278. 
12

 Por. J. Stelmach, Współczesna filozofia…, s. 13. 
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z zapisanych na poziomie deskryptywnym przepisów prawnych norm prawnych znajdujących 

się na poziomie dyrektywnym
13

.   

Drugim narzędziem derywacyjnej koncepcji wykładni jest przekonanie o swoistości 

tekstów prawnych, skutkujące wyróżnieniem trzech podstawowych etapów dokonywanej 

wykładni. Etapami tymi są grupy czynności koniecznych do wykonania przez interpretatora 

celem osiągnięcia adekwatnego rezultatu, pogrupowane w tzw. fazie porządkującej, fazie 

rekonstrukcyjnej oraz tzw. fazie percepcyjnej, w której dochodzi do pozyskania przez 

interpretatora z wyrażenia normokształtnego adekwatnej normy postępowania, poprzez 

ostateczne ustalenie sensu oraz znaczeń jego zwrotów składowych. Jakikolwiek błąd  

w podejmowanych czynnościach interpretacyjnych skutkuje zaś przerwaniem łańcucha 

kolejno przyjmowanych sylogizmów, w efekcie doprowadzając do nieadekwatnego 

dekodowania poszukiwanej przez interpretatora normy prawnej.W tym kontekście wskazać 

należy, że założeniem koncepcji derywacyjnej pozostaje, zasadniczamożliwośćprzełamania 

językowej granicy wykładni, poprzez nadanie w pewnych wyjątkowych sytuacjach 

pierwszeństwa rezultatowi otrzymanemu wedle innych jej dyrektyw (np. 

funkcjonalnych).Sytuacjami wyjątkowymi są zaś te, w którychrezultat językowy wykładni 

burzy podstawowe założenia o racjonalności prawodawcy w szczególności zaś negatywnie 

wpływa na spójność systemu wartości obecnego w systemie prawa. Zdaniem autorki 

przyjęcie koncepcji derywacyjnej wykładni prawa w jej najnowszych i zintegrowanych 

ujęciach pozostaje koherentne dla prawa administracyjnego, w tym również dla regulacji 

planowania przestrzennego. 

Rozprawa składa się ze wstępu, czerech rozdziałów, zakończenia, spisu wykorzystanej 

literatury, spisu aktów normatywnych oraz wykazu przywoływanych orzeczeń. W rozdziale 

pierwszym przedstawione zostały podstawowe informacje w zakresie problematyki 

odnawialnych źródeł energii oraz technologicznych aspektów wytwarzania energii 

elektrycznej. Przedstawiono w nim również charakterystykę inwestycji stanowiącej farmę 

fotowoltaiczną oraz rozważania odnośnie możliwości jej zakwalifikowania do kategorii 

instalacji odnawialnych źródeł energii oraz obiektów budowlanych. Rozdział drugi ukazuje 

zarys polskiego systemu planowania przestrzennego oraz systemów planowania 

przestrzennego wybranych państwach europejskich, co umożliwia uzyskanie perspektywy 

poznawczej oraz zwraca uwagę na złożoność i różnorodność regulacji planowania 

przestrzennego. Wybór systemów planowania przestrzennego Anglii, Niemiec, Hiszpanii  

                                                           
13

Tak R. Sarkowicz, Koherencja tekstu prawnego w świetle koncepcji poziomowej interpretacji tekstu prawnego 

[w:] E. Malinowska (red.) Prawo. Język. Społeczeństwo, Opole 2004, s. 51-52.  
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i Szwecji podyktowany został zaliczaniem ich w literaturze przedmiotu do odrębnych rodzin 

systemów planowania przestrzennego. W rozdziale trzecim przedstawione zostały wymogi 

prawne, jakie konieczne są do spełnienia przez inwestycje budowlane, w tym również farmy 

fotowoltaiczne, celem uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia lokalizacyjnego. W ramach 

tego rozdziału przeprowadzona została również derywacyjna wykładnia kluczowego w tym 

zakresie przepisu. Rozdział czwarty stanowi zaś analizę poszczególnych etapów 

postępowania administracyjnego toczonego w sprawie wydania decyzji administracyjnej  

o warunkach zabudowy dla farm fotowoltaicznych, która prowadzona jest przy uwzględnieniu 

wyników dokonanej w rozdziale trzecim wykładni prawa. 

Akty prawne podlegają nieustanym nowelizacjom, z tego też powodu należy 

podkreślić, że niniejsza rozprawa doktorska uwzględnia stan prawny na dzień 30czerwca 

2019 r. 

Szczególne podziękowania chciałabym złożyć przede wszystkim mojej Promotor,  

Pani dr hab. Katarzynie Małysie-Sulińskiej, prof. UJ, której opieka naukowa, wsparcie  

i życzliwość były i są dla mnie nieocenione. Serdecznie dziękuje również  

Panu prof. dr hab. Mirosławowi Stecowiza cenne uwagi dotyczące pracy oraz okazaną 

pomoc. 
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Rozdział 1 Farma fotowoltaiczna a pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych 

 

1.1.Rodzaje odnawialnych źródeł energii 

 

 Obserwowany obecnie rozwój inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii  

w założeniu przyczynić się ma do poprawy stanu i ochrony środowiska naturalnego, 

ograniczenia postępujących zmian klimatycznych oraz poprawy bezpieczeństwa 

energetycznego, w szczególności poprzez efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł 

energii oraz kształtowanie mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii 

elektrycznejw instalacjach odnawialnych źródeł energii
1
.Zasoby odnawialnych źródeł energii, 

w przeciwieństwie do zasobów źródeł nieodnawialnych takich jak węgiel kamienny, węgiel 

brunatny, uran, torf, ropa naftowa czy gaz ziemny, niezależnie od stopnia intensywności ich 

eksploatacji utrzymują się na Ziemi na stałym poziomie
2
 w tym znaczeniu, że proces ich 

odnowy następuje szybciej niż ich wyczerpywanie
3
. Odnawialne źródła energii stanowią 

równocześnie zasoby energetyczne, których wykorzystywanie nie wpływa w sposób 

negatywny na środowisko, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo ekologiczne  

oraz energetyczne.  

W literaturze przedmiotu wskazuje się na nierozerwalny związek odnawialnych źródeł 

energii z procesami przyrodniczymi wywoływanymi aktywnością Słońca, Księżyca i 

Ziemi
4
.To bowiem energia promieniowania słonecznegodeterminujeobieg wody na Ziemi 

poprzez ogrzewanie wód powierzchniowych, co w następstwie powoduje cyrkulację wody 

czyli zjawisko wykorzystywane następnie w energetyce.Energia słoneczna wpływarównież na 

procesy przemieszczania się mas powietrza, ponieważ na skutek ich ogrzewania wytwarzana 

jest różnica ciśnień, w następstwie którejobserwujemy ruchy cyrkulacyjne powietrza czyli 

wiatr
5
. Nadto energia promieniowania słonecznego stanowi podstawowy element fotosyntezy 

roślin, które stając się następnie komponentem biomasy, biopaliw bądź biogazu mogą być 

wykorzystywane w elektrowniach
6
.Na skutek zaś sił przyciągania Księżyca i Słońca oraz 

                                                           
1
 Zob. uzasadnienie u.o.z.e., http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2604, (dostęp: 20.06.2019 r.) oraz 

podrozdział 1.3. Farma fotowoltaiczna jako instalacja odnawialnego źródła energii. 
2
 Por. W. M. Lewandowski, E. Klugmann-Radziemska, Proekologiczne odnawialne źródła energii, Warszawa 

2017, s. 74. 
3
 Por. M. Porzeżyńska, Uwagi na tle pojęcia "energii ze źródeł odnawialnych" w prawie Unii Europejskiej, 

Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 2019, nr 1, s. 16-25. 
4
 Por. W. M. Lewandowski, E. Klugmann-Radziemska, Proekologiczne…, s. 74. 

5
 Tamże. 

6
 Bliżej na ten temat por. K. B. Gieczewska, „Napędzane światłem” – od fotosyntezy do fotoogniwa, Kosmos. 

Problemy nauk biologicznych, nr 3 (308) z 2015 r., s. 387-399. 
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działania sił bezwładnościowych w układzie Ziemia – Księżyc – Słońce dochodzi do 

regularnych i okresowych ruchów wód oceanicznych, które objawiają się w postaci 

pionowych rytmicznych zmian poziomu zwierciadła wody morskiej (tzw. przypływy i 

odpływy) oraz poziomych przesunięć mas wodnych (tzw. prądy pływowe)
7
, których energia 

również wykorzystywana jest do produkcji energii elektrycznej.Energia geotermalna stanowi 

zaś efekt zachodzących w jądrze Ziemi procesów rozpadu pierwiastków promieniotwórczych, 

którym to procesom towarzyszy emisja bardzo wysokiej temperatury dochodzącej do ok. 

5000°C
8
. Zasoby energii geotermalnej są ogromne, jednak koszty eksploatacyjne w obecnym 

stanie rozwoju techniki nie pozwalają jeszcze na pełne ich wykorzystanie
9
. Z powyższych 

względów wskazuje się na energię promieniowania słonecznego, energię oddziaływań 

grawitacyjnych oraz energię geotermalną jako na tzw. pierwotne odnawialne źródła energii
10

. 

 Jak wskazywane jest w literaturze przedmiotu, rynek energii, w tym również energii 

pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii jest rynkiem regulowanym
11

. Problematyka 

odnawialnych źródeł energii stanowi zaś przedmiot regulacji prawnych na poziomie 

międzynarodowym oraz krajowym
12

.W kontekście rozważań w zakresie odnawialnych źródeł 

energii warto zatem dokonać analizy zakresu pojęcia odnawialne źródło energii  

w regulacjach prawnych Unii Europejskiej oraz Polski. 

Sporządzony dnia 11 grudnia 1997 r. w Kioto protokół do Ramowej konwencji 

Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
13

 wpłynął na podjęcie prac legislacyjnych 

przez Unię Europejską w zakresie promowania wykorzystania energii pochodzącej  

z odnawialnych źródeł energii. Efektem prowadzonych prac stało sięzaś przyjęcie w 2009 r. 

tzw. pakietu klimatyczno-energetycznego, którego postanowienia wpływają na regulacje 

sektora energetycznego państw należących do Unii Europejskiej
14

. Wśród aktów prawnych 

przyjętych w ramach pakietu klimatyczno-energetycznego na szczególną uwagę w 

kontekścieproblematyki odnawialnych źródeł energii zasługujeDyrektywa Parlamentu 

                                                           
7
 Por. https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/plywy-morskie;3958545.html (dostęp: 20.06.2019 r.) oraz  

W. M. Lewandowski, E. Klugmann-Radziemska, Proekologiczne…, s. 112. 
8
 https://polskiprzemysl.com.pl/przemysl-energetyczny/geotermia-pyrzyce-niewykorzystany-potencjal/ (dostęp: 

19.06.2019r.) 
9
 Zob. W. M. Lewandowski, E. Klugmann-Radziemska, Proekologiczne…, s. 275. 

10
 Por. W. M. Lewandowski, E. Klugmann-Radziemska, Proekologiczne…, s. 75 oraz A. Dmowski,  

Ł. Rosłaniec, Odnawialne źródła energii – możliwości i ograniczenia w warunkach 

polskich,http://www.if.pw.edu.pl/~pluta/pl/dyd/mtj/zal2/CD_II_SZKOLA/I.%20ZAGADNIENIA_OGOLNE/2_

A_Dmowski_odnawialne_zrodla.pdf (dostęp: 19.06. 2019 r.) 
11

 Por. M. Szyrski, Rola samorządu terytorialnego w rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE), Warszawa 

2017, s. 23. 
12

 Na temat historii międzynarodowych regulacji prawnych w zakresie odnawialnych źródeł energii por. 

 M. Szyrski, Rola samorządu…, s. 38 i n. 
13

 Dz. U. z 2005 r. Nr 203, poz. 1684, dalej jako Protokół z Kioto. 
14

 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_pl (dostęp: 21.06.2019 r.) 
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Europejskiego  

i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze 

źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 

2003/30/WE
15

, której regulacja tworzy wspólne ramy prawne dla wzrostu wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Dyrektywa 

2009/28/WE ustanawia bowiemwiążące ogólne cele krajowe dla państw członkowskich 

odnośnie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto  

w 2020 r.
16

Krajowe cele pozostają zaś zgodne z celem określonym dla całej Unii 

Europejskiej, zgodnie z którym udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu 

energii brutto w 2020 r. wynosić ma 20 %. Aby zatem osiągnąć wyznaczone dla całej 

Wspólnoty założenia, każde państwo członkowskie zobowiązane zostało do promowania 

wydajność i oszczędność energetycznej. W odniesieniu do Polski udział energii ze źródeł 

odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. określony został na poziomie 

15%, przy czym realizacja tak określonego celu, podobnie jak w przypadku pozostałych 

państw, zaprojektowana została w treści Dyrektywy 2009/28/WE, jako stopniowe 

dochodzenie do poziomu docelowego poprzez osiąganie poziomów 8,76% do 2012 r., 

10,14% do 2014 r., 11,31% do 2016 r., 12,87% do 2018 r., 15 % do 2020 r.
17

 Wskazać 

należy, że sposób realizacji określonych w Dyrektywie 2009/28/WE celów, który następuje 

poprzez wprowadzanie do krajowych porządków prawnych państw członkowskich 

odpowiednich regulacji prawnych, pozostawia znaczny margines swobody w wyborze 

właściwych rozwiązań
18

. Jak już wskazano, przedstawione powyżej założenia zrealizowane 

być mają do 2020 r. Wobec tego za konieczne uznano ustalenie ram polityki  

klimatyczno-energetycznej również w kolejnej perspektywie czasowej. Zdefiniowanie 

nowych celów w zakresie polityki klimatycznej i energetycznej nastąpiło zaś na posiedzeniu 

Rady Europejskiej w dniu 23 października 2014 r., w drodze uzgodnienia przez państwa 

członkowskie Unii Europejskiej ram polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 r.
19

 Jeden  

z celów określonyzostał, jako zapewnienie na terenie Unii Europejskiej co najmniej 32% 

udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto. Określenie 

                                                           
15

 Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr 140, str. 16 z późn. zm., dalej jako Dyrektywa 2009/28/WE. 
16

 Zob. art. 3 ust. 1 Dyrektywy 2009/28/WE. 
17

 Zob. załącznik I części B do Dyrektywy 2009/28/WE oraz K. Sobieraj, W poszukiwaniu efektywnego modelu 

regulacji prawnych wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii [w:] M. Domagała (red.), M. Ganczar 

(red.), A. Kuś (red.), Współczesne wyzwania prawa energetycznego, Lublin 2016, s. 233. 
18

 Zob. Z. Muras, Systemy wsparcia bezpośredniego źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych – wczoraj, dziś, 

jutro [w:] Wybrane węzłowe zagadnienia współczesnego prawa energetycznego, A. Walaszek-Pyzioł (red.), 

Kraków 2012, s. 341 i n. 
19

 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_pl (dostęp: 21.06.2019 r.) 
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nowego celu w horyzoncie czasowym 2030 r. wywołało tym samym konieczność dokonania 

stosownych zmian w treści Dyrektywy 2009/28/WE. W konsekwencji Komisja Europejska 

zaproponowała je w dniu 30 listopada 2016 r. w ramach przedstawionego pakietu propozycji 

legislacyjnych reformujących rynek energii, zwanego powszechnie tzw. pakietem 

zimowym
20

. Efektem prac prowadzonych nad propozycjami pakietu zimowego stało sięzaś 

przyjęcie w dniu 11 grudnia 2018 r. przez Parlament Europejski i Radę dyrektywy 2018/2001 

w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych
21

, która wraz z dniem  

1 lipca 2021 r. zastąpić ma obowiązującą obecnie Dyrektywę 2009/28/WE
22

.  

Obowiązująca obecnie Dyrektywa 2009/28/WE, stanowiąc podstawowy zbiór 

regulacji w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii, nie zawiera jednakże w swej treści 

definicji odnawialnego źródła energii. Jak jednak zostało wskazane w motywie 7 preambuły 

do Dyrektywy 2009/28/WE, jako że Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego  

i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii 

elektrycznej
23

 zawiera już definicje dotyczące ogólnie sektora energii elektrycznej, w interesie 

pewności i jasności prawa właściwym jest stosowanie zawartych w tej dyrektywie definicji 

lub definicji do nich podobnych również na potrzeby Dyrektywy 2009/28/WE.Wskazać 

jednak należy, że Dyrektywa 2003/54/WE została uchylona przez Dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącą wspólnych zasad rynku 

wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającą dyrektywę 2003/54/WE
24

. Tym samym zaś to 

w treści Dyrektywy 2009/72/WE poszukiwać należy definicji pojęcia odnawialnego źródła 

energii na potrzeby Dyrektywy 2009/28/WE. Stanowi ją zaś art. 2 pkt 30 Dyrektywy 

2009/72/WE, zgodnie z którym pojęcie to oznacza odnawialne, niekopalne źródło energii 

takie jak energia wiatru, energia słoneczna, energia geotermalna, energia fal, pływów 

morskich, hydroenergia, energia pozyskiwana z biomasy, gazu wysypiskowego, gazu 

pochodzącego z oczyszczalni ścieków i biogazów. Wskazać również należy, że przywołana 

definicja jest właściwą również na potrzeby Dyrektywy 2018/2001, ponieważ w motywie  

15 jej preambuły odsyła ona do definicji obowiązujących dla Dyrektywy 2009/28/WE.  

W świetle powyższych ustaleń stwierdzić zaś należy, że przywołana definicja odnawialnego 

                                                           
20

 Por. M. PorzeżyńskaWpływ proponowanych zmian dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania 

energii ze źródeł odnawialnych na bezpieczeństwo rynku energetycznego w Polsce, Internetowy Kwartalnik 

Antymonopolowy i Regulacyjny, 2017, nr 6, s. 78-87. 
21

 Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 328, dalej jako Dyrektywa 2018/2001. 
22

 Zob. art. 37 Dyrektywy 2018/2001. 
23

 Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych 

zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 96/92/WE (Dz. U. UE. L. z 2003 r.  

Nr 176, str. 37 z późn. zm.), dalej jako Dyrektywa 2003/54/WE. 
24

 Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr 211, str. 55 z późn. zm., dalej jako Dyrektywa 2009/72/WE. 
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źródła energii obowiązuje na gruncie prawa europejskiego i stanowi enumeratywne 

wyliczenie odnawialnych źródeł energii, z których żadne nie zostało wskazane jakoźródło 

preferowane do wykorzystania. 

Wieloletnie prace legislacyjne
25

 nad transpozycją do polskiego systemu prawnego 

Dyrektywy 2009/28/WE zwieńczone zostały uchwaleniem w dniu 20 lutego 2015 r. ustawy  

o odnawialnych źródłach energii
26

. Przedmiot jej regulacji stanowi wytwarzanie energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii lub biogazu rolniczego, do jakiego dochodzi  

w zdefiniowanych ustawowo instalacjach odnawialnego źródła energii
27

. W art. 2 pkt 22 

u.o.z.e. ustawodawca wprowadził definicję odnawialnego źródła energii, zgodnie z którąsą 

nimodnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię 

promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię 

hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną  

z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów
28

. Należy zwrócić uwagę, że 

definicja ta, podobnie jak definicja odnawialnego źródła energii sformułowana na potrzeby 

Dyrektywy 2009/28/WE, stanowi zamknięty katalog odnawialnych źródeł energii. Wśród 

definicji zawartych w art. 2 u.o.z.e. znajdują się definicje poszczególnych źródeł energii 

wymienionych w definicji odnawialnego źródła energii, jednak z pominięciem energii wiatru, 

energii promieniowania słonecznego oraz energii fal, prądów i pływów morskich. Dodatkowo 

zaś wskazać należy, że ustawodawca zdecydował się objąć zakresem definicji odnawialnego 

źródła energii również energię z biopłynów, która nie została zaliczona do katalogu 

odnawialnych źródeł energii w definicji obowiązującej na gruncie Dyrektywy 2009/28/WE. 

I tak, w treści przywołanej definicji jako pierwsze źródło energii zaliczonej przez 

ustawodawcę do kategorii odnawialnych źródeł energii wskazana została energia wiatru, która 

jednak nie została zdefiniowana w treści u.o.z.e. Zgodnie z definicją encyklopedyczną, wiatr 

to ruch powietrza atmosferycznego względem powierzchni Ziemi
29

.  Energia wiatru stanowi 

zaś energię pochodzenia słonecznego
30

, bowiemwiatr powstaje w wyniku ruchu ogrzanych 

mas powietrza o różnej gęstości, które przemieszczają się ku górze zasysając równocześnie 

nieogrzane masy powietrza. Ruch mas powietrza odbywa się zatem z kierunku od wysokiego 

                                                           
25

 Bliżej na temat prac legislacyjnych nad implementacją Dyrektywy 2009/28/WE por. K. Sobieraj,  

W poszukiwaniu…, s. 235 i n.  
26

 Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 z późn. zm., dalej jakou.o.z.e. 
27

Zob.art. 2 pkt 13 u.o.z.e. 
28

Zob.art. 2 pkt 22 u.o.z.e. 
29

 https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/wiatr.html (dostęp: 22.06.2019 r.) 
30

 Zob. W. M. Lewandowski, E. Klugmann-Radziemska, Proekologiczne…, s. 128. 
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ciśnienia do niskiego a jego intensywność zwiększa się wraz ze wzrostem różnicy ciśnień
31

. 

Na cyrkulację mas powietrza wpływadodatkowo ruch wirowy ziemi, czyli tzw. siła Coriolisa, 

która wywołana przez wirującą pod masami powietrza Ziemię powoduje, że tor wiatru jest 

zakrzywiony na półkuli północnej w prawo od pierwotnego kierunku, a na półkuli 

południowej w lewo
32

. Na kierunek toru wiatru wpływają również prądy morskie
33

. 

Za energię wiatru uznaćzatem należy energię o charakterze nieantropogenicznym, 

skumulowaną w postaci wiatru nad powierzchnią ziemi.  

Najstarsze informacje dotyczące wykorzystania energii wiatru przez człowieka 

pochodzą już z kodeksu Hammurabiego, a najstarsze rysunki wiatraków pochodzą z I w.n.e.
34

 

Na ziemiach polskich pierwsza informacja dotycząca budowy wiatraka pochodzi  

z zezwolenia na jego budowę wydanego w 1271 r. przez księcia Wiesława z Rugii na rzecz 

klasztoru w Białym Buku
35

. Pierwsza samoczynnie działająca siłownia wiatrowa produkująca 

energię elektryczną o mocy 12 kW została zaś wybudowana w 1888 r. w Stanach 

Zjednoczonych przez Charlesa F. Brusha
36

. Intensywny rozwój energetyki wiatrowej, który 

nastąpił w kolejnych dziesięcioleciach został jednak zatrzymany kryzysem gospodarczym lat 

trzydziestych XX w. oraz II wojną światową
37

. Dopiero w latach pięćdziesiątych XX w.  

wDanii zbudowana został siłownia wiatrowa z generatorem prądu przemiennego.Warto 

wspomnieć, że zastosowane w niej rozwiązania techniczne uchodzą do dzisiaj za 

nowoczesne
38

. Na skutek wprowadzenia przez rząd federalny Stanów Zjednoczonych 

energetyki wiatrowej do krajowego programu badań i rozwoju, w latach osiemdziesiątych  

XX w. nastąpiłjej gwałtowny rozwój
39

.W 1992 r. moc zainstalowana w światowej energetyce 

wiatrowej wynosiła 2,5 GW, aby już pod koniec 2003 r. wynosić już 40 GW
40

. Wskazać 

należy, że w Polsce energia wiatrowa jest obecnie jednym z najczęściej wykorzystywanych 

odnawialnych źródeł energii
41

. Pierwsza elektrownia wiatrowa została wybudowana w 1991 r. 

w Lisewie, zaś pierwsza farma wiatrowa powstała w 1999 r. w miejscowości Cisowo koło 

                                                           
31

 https://zasoby1.open.agh.edu.pl/dydaktyka/inzynieria_srodowiska/c_odnaw_zrodla_en/files/wiatr.htm (dostęp: 

22.06.2019 r.) 
32

 http://www.cumulus.nazwa.pl/teoria/wiedza/w_coriolis.htm (dostęp: 22.06.2019 r.) 
33

 Zob. W. M. Lewandowski, E. Klugmann-Radziemska, Proekologiczne…, s. 128. 
34

 Tamże, s. 126. 
35

 Tamże. 
36

 Zob. A. Bochen, Elektroenergetyka polska. Złota Księga Elektroenergetyki, 2010, s. 149. 
37

 Tamże. 
38

 Tamże. 
39

 Tamże. Zob. też P. Szymczak, P. Prajzendanc, A. Łosiewicz, Zarys rozwoju elektrowni wiatrowych, Maszyny 

Elektryczne – Zeszyty Problemowe, nr 4/2016 (112), s. 201-207. 
40

 Zob. W. M. Lewandowski, E. Klugmann-Radziemska, Proekologiczne…, s. 134. 
41

 https://biznesalert.pl/ieo-raport-polska-projekty-wiatrowe/ (dostęp: 22.06.2019 r.) 
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Darłowa
42

.W 2016 r. zainstalowana moc instalacji wiatrowych osiągnęła 5 807 MW, lecz  

wlatach 2017 i 2018 w praktyce pozostawała ona na niezmienionym poziomie, czego 

przyczyną była przede wszystkim niepewność towarzysząca inwestorom, spowodowana 

wprowadzoną w 2016 r. zmianą uwarunkowań prawnych dotyczących zasad lokalizowania 

farm wiatrowych
43

 oraz zmianami prawaw zakresiepomocy publicznej dla wytwórców energii 

ze źródeł odnawialnych wprowadzonymi regulacjami u.o.z.e.
44

Przyszłości polskiej energetyki 

wiatrowej poszukiwać jednak należy również w rozwoju morskich farm wiatrowych, które 

nie tylko charakteryzują się wysoką wydajnością i opłacalnością, ale także nie znajdują do 

nich zastosowania regulacje prawne zawarte w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach 

w zakresie elektrowni wiatrowych
45

. 

Również niezdefiniowanym na gruncie u.o.z.e. pozostaje pojęcie energii 

promieniowania słonecznego. Zgodnie z definicją encyklopedyczną, energią słoneczną jest 

energia wytwarzana przez Słońce
46

. Temperatura zewnętrznej powłoki Słońca to  

ok. 5500°C
47

, a promieniowanie słoneczne jest promieniowaniem wysokoenergetycznym
48

, 

wpływającym na obieg wody w przyrodzie (parowanie, opady), ruch wody i atmosfery (fale, 

prądy morskie, wiatr) oraz niezbędnym do życia dla większości organizmów żywych
49

. Zatem 

za energię promieniowania słonecznego uznać należy energię o charakterze 

nieantropogenicznym magazynowaną w promieniowaniu słonecznym docierającym do 

powierzchni Ziemi. Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego dla celów 

wytwarzania energii podzielićzaś  można na konwersję fototermiczną, która polega na 

przemianie energii promieniowania słonecznego na energię cieplną oraz konwersję 

fotowoltaiczną
50

, która polega na przemianie energii promieniowania słonecznego na energię 

elektryczną
51

. 
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Zob. P. Szymczak, P. Prajzendanc, A. Łosiewicz, Zarys rozwoju elektrowni…, s. 206. 
43

 Na temat zasad lokalizowania elektrowni wiatrowych por. podrozdział 2.4.2. Szczególne regulacje w zakresie 

planowania przestrzennego w Polsce. 
44

 Bliżej na temat zmian regulacji w zakresie udzielanej wytwórcom energii z odnawialnych źródeł energii 

pomocy publicznej por. M. Przybylska-Cząstkiewicz, Zasady pomocy publicznej w prawie energii odnawialnej 

UE i Polski [w:] M. Domagała (red.), M. Ganczar (red.), A. Kuś (red.), Współczesne wyzwania prawa 

energetycznego, Lublin 2016, s. 73 i n. 
45

 Dz. U. z 2019 r. poz. 654, dalej jakou.i.e.w. 
46

 https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/energia%20s%C5%82oneczna.html (dostęp: 22.06.2019 r.) 
47

 Zob. W. M. Lewandowski, E. Klugmann-Radziemska, Proekologiczne…, s. 161. 
48

 Tamże, s. 163. 
49

 Tamże, s. 175. 
50

 Bliżej na temat konwersji fotowoltaicznej zob. podrozdział 1.2. Inwestycja budowlana stanowiąca farmę 

fotowoltaiczną. 
51

 Poza zakresem niniejszej pracy pozostaje konwersja fotochemiczna (w tym fotobiochemiczna oraz 

fotosynteza), jako rodzaj konwersji niesłużący produkcji energii elektrycznej (por. W. M. Lewandowski,  

E. Klugmann-Radziemska, Proekologiczne…, s. 181). 
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Energia promieniowania słonecznego zaczęła być wykorzystywana znacznie 

wcześniej niż energia wiatru i wody ponieważ jej konwersja na energię cieplną zasadniczo nie 

wymaga stosowania specjalnych rozwiązań technicznych (systemy pasywne)
52

. 

Współczesnetechnologie wykorzystywania energii promieniowania słonecznego za pomocą 

kolektorów słonecznych dla celów ogrzewania (systemy aktywne) są bardzo rozwinięte, 

stając się coraz bardziej konkurencyjne dla ogrzewania tradycyjnego za pomocą węgla lub 

gazu
53

. Dla rozwoju technologii konwersji fotowoltaicznej zasadnicze znaczenie miało zaś 

zaobserwowane w 1839 r. przez E. Bequerela zjawisko efektu fotowoltaicznego
54

. Przez 

kolejne dziesięciolecia zaobserwowany efekt fotowoltaiczny nie był jednak do końca 

zrozumiały i dopiero wraz narodzinami mechaniki kwantowej jego przydatność dla 

energetyki została dostrzeżona
55

. Początkowo półprzewodnikiem wykorzystywanym  

do konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną była miedź
56

, zaś 

ogniwo zbudowane z wykorzystaniem krzemu opatentowane zostało dopiero w 1941 r.
57

 

Pierwszą zamontowaną na gruncie farmą fotowoltaiczną w Polsce jest powstała w 2011 r. na 

terenie gminy Wierzchosławice w woj. podkarpackim instalacja o mocy 1 MW.Składa się ona 

z 4445 paneli fotowoltaicznych i należy do Spółki Energia Wierzchosławice Sp. z o.o.
58

 

Największą w Polsce farmą fotowoltaiczną zlokalizowaną na gruncie jest zaś obecnie 

elektrownia fotowoltaiczna zlokalizowana w gminie Czernikowo w woj. kujawsko-

pomorskim
59

. Instalacja o mocy 4 MW składa się ok. 16000 paneli fotowoltaicznych i należy 

do spółki Energa Wytwarzanie S.A. 

Wskazana jako odnawialne źródło energii w rozumieniu u.o.z.e. energiaaerotermalna 

została zdefiniowana w art. 2 pkt 9 u.o.z.e. jako energia o charakterze nieantropogenicznym 

magazynowana w postaci ciepła w powietrzu na danym terenie. Wskazać należy, że również 

energia aerotermalna, podobnie jak energia wiatru, jest energią pochodzącą z pierwotnego 

odnawialnego źródła energii jakim pozostaje energia promieniowania słonecznego. Energia 

aerotermalna konwertowana jest najczęściej w energię cieplną za pomocą instalacji będących 
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pompami ciepła
60

. Ich działanie polega na odbieraniu ciepła z otoczenia i przekazywaniu go 

do instalacji centralnego ogrzewania. Pierwsze pompy ciepła powstały w XIX w. i używane 

były początkowo w celach produkcyjnych (warzenie soli, farbiarnie)
61

. Współcześnie stosuje 

się je najczęściej do ogrzewania domów mieszkalnych i placówek publicznych. 

Kolejnym odnawialnym źródłem energii, które zdefiniowane zostało na gruncie 

u.o.z.e. jest energia geotermalna, którą stanowi energia o charakterze nieantropogenicznym 

skumulowana w postaci ciepła pod powierzchnią ziemi
62

. Ogromne złoża energii 

geotermalnej, szacowane są jako 35 bilionów razy większe od obecnego globalnego 

zapotrzebowania na energię
63

. Rozróżniane są dwa rodzaje zasobów energii geotermalnej. 

Pierwszy stanowią wysokotemparaturowe warstwy ogrzanej mieszaniny wody i pary wodnej 

o temperaturze 200–300°C lub pokłady gorącej wody o temperaturze 50–70°C (zasób 

hydrotermiczny). Drugi zasób energii geotermalnej to energia termiczna zgromadzona  

w suchych, ogrzanych i porowatych skałach (zasób petrotermiczny)
64

. Historia pozyskiwania 

energii geotermalnej sięga zaś czasów rzymskich, kiedy to gorące źródła wykorzystywane 

były w łaźniach. Również w wielu polskich miejscowościach uzdrowiskowych, takich jak 

Lądek Zdrój czy Ciechocinek, wykorzystuje się ten rodzaj energii.  Najkorzystniejsze warunki 

eksploatacji wód termalnych do celów grzewczych w Polsce istnieją w obrębie niecki 

podhalańskiej, a pierwszy zakład geotermalny w kraju wybudował na Podhalu w 1993 r. 

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
65

. Produkcja energii elektrycznej 

z wykorzystaniem energii geotermalnej staje się na świecie coraz bardziej popularna
66

. 

Główną przeszkodę dla jej rozwoju stanowią jednak ogromne koszty odwiertów 

geologicznych oraz ich technologicznie ograniczona głębokość. W ostatnich latach, na skutek 

rozwoju technologii odwiertów znacząco zwiększyła się jednak głębokość ich wykonywania 

(z 2000m do 10000m)
67

. Prowadzenie tak głębokich odwiertów pozwala na dotarcie do 

głębokich pokładów energii geotermalnej o bardzo wysokiej temperaturze, co w sposób 

bezpośredni wpływa na wzrost opłacalności ekonomicznej inwestycji geotermalnych
68

. 
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W literaturze przedmiotu wskazywany jest w tym zakresie znaczny potencjał dla rozwoju 

energetyki geotermalnej na terenie Polski
69

. 

Energia hydrotermalna zdefiniowana została w art. 2 pkt 11 u.o.z.e. jako energia  

o charakterze nieantropogenicznym skumulowana w postaci ciepła w wodach 

powierzchniowych. Wodami powierzchniowymi zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. Prawo wodne
70

 są wody morza terytorialnego, morskie wody wewnętrzne oraz 

śródlądowe wody powierzchniowe. Zauważyć należy, że zarówno energia hydrotermalna, jak 

i geotermalna to energie produkowane przez jądro Ziemi
71

.  Energia hydrotermalnadostępna 

jest w postaci ciepła, ciepła gorącej wody lub pary wodnej albo solanki, a wykorzystywana 

jest przede wszystkim celemuzyskiwania ciepła grzewczego,produkcji energii elektrycznej, 

produkcji rolnej oraz przeprowadzania zabiegów leczniczych
72

.Jak wskazywane jest  

w literaturze przedmiotu, energia hydrotermalna w przeciwieństwie do energii 

promieniowania słonecznego czy energii wiatru charakteryzuje się stałym natężeniem w skali 

dobowej i rocznej
73

. Właściwość ta umożliwia tym samym dokładne oszacowanie ilości 

możliwej do pozyskania energii oraz eliminuje koszty jej magazynowania, co 

niezaprzeczalnie wpływa na znaczne ograniczenie ryzyka biznesowego planowanych 

inwestycji. Szacowane jest, że ilość energii hydrotermalnej absorbowanej w wodach 

oceanicznych jest 4000 razy większa od obecnego globalnego zużycia energii
74

. 

Wskazać należy, że teoretyczne podstawy wykorzystania energii termicznej mórz 

powstały już w XIX w., jednak dopiero w drugiej połowie XX w. w Stanach Zjednoczonych 

powstała pierwsza firma zajmująca się eksploatacją energii termicznej mórz (Ocean Thermal 

Energy Conversion)
75

. Technologia ta polega na konwersji energii hydrotermalnej 

zgromadzonej w wodach mórz i oceanów na energię mechaniczną, która następnie 

zamieniana jest na energię elektryczną lub na konwersji energii termicznej bezpośrednio  

w energię elektryczną
76

. Działające obecnie na świecie elektrownie mają jednak charakter 

inwestycji o charakterze badawczym, a realizowane są głównie przez Stany Zjednoczone, 

Japonię i Indie
77

. 
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Zgodnie z definicją legalną z art. 2 pkt 12 u.o.z.e., hydroenergia to energia spadku 

śródlądowych wód powierzchniowych, z wyłączeniem energii uzyskiwanej z pracy 

pompowej w elektrowniach szczytowo-pompowych lub elektrowniach wodnych z członem 

pompowym. Zgodnie z przywołaną definicją energia spadku wód innych niż zaliczone do 

kategorii śródlądowych nie została zatemobjęta jej zakresem, a w konsekwencji również 

regulacją u.o.z.e. Nie może zatem zostać zaliczoną do kategorii hydroenergii energia fal, 

prądów morskich i pływów morskich oraz energia pozyskiwana ze spadku wód pod 

powierzchnią ziemi
78

. Również energia uzyskana z instalacji wykorzystujących energię 

spadku wody, o ile woda zostaje wpompowana na wyższy poziom za pomocą pomp 

zasilanych energią elektryczną, nie może zostać uznaną za hydroenergię w rozumieniu 

u.o.z.e. 

Wykorzystanie energii kinetycznej wód powierzchniowych celem jej konwersji na 

energię mechaniczną towarzyszyło ludzkości od zarania dziejów. Pierwsze wzmianki na ten 

temat pochodzą już z III w. p.n.e.
79

i dotyczą systemów przeznaczonych do podnoszenia 

wody. Popularnym wykorzystaniem hydroenergii były również młyny wodne
80

. W literaturze 

przedmiotu wskazuje się na znaczny poziom wykorzystania hydroenergii w skali światowej, 

przewidując tym samym spowolnienie rozwoju tego sektora gospodarki
81

. Wskazać należy, że 

uwarunkowania hydroenergetyczne Polski nie należą do najlepszych z uwagi na niewielki 

spadek gruntów oraz znaczną ichprzepuszczalność
82

. Jednak obecna jest w Polsce bogata 

tradycja energetyki wodnej.Pierwszy prezydent II Rzeczpospolitej –Gabriel Narutowicz – 

jako profesor inżynierii wodnej na politechnice w Zurychu oraz wybitny inżynier, kierował 

bowiem budowami wielu elektrowni wodnych m.in. w Szwajcarii, Włoszech, Austrii, 

Hiszpanii oraz w Polsce
83

. 

Pozyskiwanie energii elektrycznej z energii kinetycznej wód śródlądowych, odbywa 

się współcześnie najczęściej za pomocą budowanych na rzekach elektrowni wodnych o dużej 

mocy
84

. Największa elektrownia wodna, wykorzystująca energię naturalnego spadku wód 

śródlądowych w Polsce jest obecnie zlokalizowana na Wiśle we Włocławku. Jej moc 

zainstalowana to ok. 160 MW
85

. Do głównych wad dużych elektrowni wodnych, poza 
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ogromnymi kosztami ich budowy, zaliczyć należy ich duże oddziaływanie na 

środowisko.Powodująone bowiem znaczące zmiany struktur hydrologicznych oraz w 

znacznym stopniu utrudniają wędrówkę ryb, niszcząc także miejsca lęgowe ptactwa
86

. Stąd 

podnoszone są postulaty dalszego rozwoju hydroenergetyki w Polsce poprzez rozwój 

inwestycji stanowiących małe elektrownie wodne, które nie wpływają tak drastycznie na 

środowisko
87

.Małe elektrownie wodne o mocy zainstalowanej do 5 MW produkują prąd 

elektryczny głównie na potrzeby lokalne, zaś ich energia mechaniczna wykorzystywana być 

może do mielenia zboża lub napędu kuźni. Ich lokalizacja sprzyja również poprawie 

uwarunkowań hydrologicznych, bowiem powstające dla ich eksploatacji stawy i spiętrzenia 

wody ograniczają zbyt intensywny na terenach Polski odpływ wód powierzchniowych
88

. 

Jak wskazano powyżej, ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie w treści 

u.o.z.e. definicji legalnych dla pojęć energia fal, energia prądów i energia pływów morskich. 

Energia fal powstaje w wyniku oddziaływania energii wiatru, powstającej w wyniku 

oddziaływania energii promieniowania słonecznego. Konwersja energii fal w energię 

elektryczną jest procesem niezwykle utrudnionym z uwagi na niezwykle duże wahania 

wartości energii fal pomiędzy okresami sztormów a okresami bezwietrznymi
89

, co w sposób 

bezpośredni wpływa na opłacalność ekonomiczną inwestycji wykorzystujących ten rodzaj 

energii. Wykorzystanie energii fal wiąże się również z szeregiem technologicznych wyzwań 

w dziedzinie wytrzymałości materiałów
90

.Konwersja energii fal na energię elektryczną 

dokonywana jest najczęściej w ramach elektrowni pneumatycznych, gdzie energia fal 

wymusza ruch powietrza, które następnie napędza turbinę; w ramach elektrowni 

mechanicznych, które wykorzystują siłę wyporu fal, powodującą obracanie się wirnika 

połączonego z prądnicą; w ramach elektrowni indukcyjnych, wykorzystujących ruch 

pływaków poruszających cewki w polu magnetycznym oraz w ramach elektrowni 

hydraulicznych, w których przez ścianki nieruchomego zbiornika przelewają się szczyty fal 

napędzającychturbinę
91

.Pomimo tego, że dostępna do wykorzystania energia fal przewyższa 

blisko dwukrotnie energię spadku wód śródlądowych, jak już wskazano powyżej, jej 
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pozyskanie jest niezmiernie utrudnione, a dostępne technologie nie pozwalają współcześnie 

na jej opłacalne ekonomicznie pozyskiwanie
92

. 

 Energia prądów morskich wywoływana jest tymczasem różnicami gęstości wody 

wynikającymi z różnicy temperatur, a jej potencjalna moc szacowana jest jako 7 TW
93

.  

Jej wykorzystanie jest jednak niemalże zerowe z uwagi na brak odpowiedniej technologii 

lokowania instalacji dla jej wykorzystania na dużych głębokościach oraz obawy o zbyt dużą 

ingerencję w środowisko naturalne
94

. 

 Jak wskazano już powyżej, zaliczona przez ustawodawcę do kategorii odnawialnych 

źródeł energii energia pływów morskich jest energią powstałą na skutek regularnych  

i okresowych pionowych ruchów wód oceanicznych zwanych przypływami i odpływami.  

Ten rodzaj energii konwertowany jest na energię elektryczną w elektrowniach 

pływowych.Pierwsza taka elektrownia powstała u wybrzeży Francji już w 1967 roku
95

. Jest to 

równocześnie największa elektrownia pływowa, posiadająca moc 240 MW. Elektrownie 

pływowe należą do najrzadziej spotykanych elektrowni
96

, ponieważich lokalizacja jest 

niezwykle ograniczona z uwagi na konieczność występowania takiego ukształtowania linii 

brzegowej, która zapewnia co najmniej pięciometrową różnicę poziomu wody pomiędzy 

zwierciadłem wody w fazie przypływu i odpływu
97

. 

Przedstawione powyżej podstawowe informacje dotyczące energii fal, prądów  

i pływów morskichpozwalają na stwierdzenie, że te rodzaje energii objęte mogą zostać 

wspólnym definiensem i określone jakoenergia o charakterze nieantropogenicznym 

powstającą na skutek ruchu morskich mas wodnych. 

Zaliczona do kategorii odnawialnych źródeł energii energia otrzymywana  

z biomasy również nie została zdefiniowana w u.o.z.e. Jednak w art. 2 pkt 3 u.o.z.e 

zamieszczona została definicja legalna biomasy, zgodnie z którą jest nią ulegająca 

biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego  

z rolnictwa, w tym substancje roślinne i zwierzęce, leśnictwa i związanych działów 

przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, przetworzona biomasa, w szczególności  

w postaci brykietu, peletu, toryfikatu i biowęgla, a także ulegająca biodegradacji część 

odpadów przemysłowych lub komunalnych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym 
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odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody  

i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami  

o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego 

przekształcania odpadów. Literatura przedmiotu wskazuje na ogromny potencjał 

energetyczny biomasy
98

. Biomasa wykorzystywana jest do produkcji energii cieplnej oraz 

energii elektrycznej, przy czym spalanie jest najbardziej rozpowszechnioną formą jej 

pozyskiwania
99

. W procesie spalania wytwarzane jest na świecie 90% energii z biomasy,  

a spalana może być biomasa we wszystkich stanach skupienia (stałym, ciekłym  

i gazowym)
100

. Innymi sposobami wykorzystania biomasy jest jej termiczne przetwarzanie 

w biogazowniach oraz poddawanie procesom beztlenowej fermentacji, w efekcie czego 

otrzymywane są paliwa gazowe bądź ciekłe
101

.Największa w Polsce spalarnia biomasy 

znajduje się w Elektrowni Połaniec i posiada moc 205 MW stanowiąc tym samym największy 

na świecie blok energetyczny opalany w całości biomasą
102

. W świetle powyższych ustaleń za 

energięotrzymywaną z biomasy uznać należy energię konwertowaną w instalacjach 

odnawialnego źródła energii z energii skumulowanej w biomasie. 

Kolejnym odnawialnym źródłem energii w myśl u.o.z.e. jest energia otrzymywana  

z biogazu. Definicja ustawowa określa go jako gaz uzyskany z biomasy, w szczególności  

z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz 

składowisk odpadów
103

. Gaz ten powstaje w wyniku fermentacji beztlenowej związków 

pochodzenia organicznego zawartych w biomasie, a co za tym idzie, gaz zawierający 

domieszki gazu ziemnego nie może zostać zaliczonym do kategorii biogazu w rozumieniu 

u.o.z.e. W tym miejscu wskazać należy, że wymieniony jako odnawialne źródło energii 

biogaz rolniczy od strony fizykochemicznej nie różni się niczym od biogazu, a jego odrębne 

zdefiniowanie w u.o.z.e. wynika jedynie z konieczności definicyjnego wyodrębnienia na 

potrzeby regulacji dotyczących systemu wsparcia instalacji wykorzystujących biogaz 

rolniczy
104

. Biogazem rolniczym nie jest jednak biogaz uzyskiwany z oczyszczalni ścieków 

oraz składowisk odpadów
105

. Podstawowymi zaś technologiami konwersji biogazu na energię 
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http://energiaodnawialna.net/index.php?option=com_content&view=article&id=259&Itemid=70 (dostęp: 

22.06.2019 r.) 
100

 Tamże. 
101

 Por. M. Lewandowski, E. Klugmann-Radziemska, Proekologiczne…, s. 379-382. 
102

 Por. K. Sala, Przemysłowe wykorzystanie biomasy w Polsce. Przesłanki i Bariery, Prace Komisji Geografii 

Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 31(4), 2017, s. 153. 
103

Zob.art. 2 pkt 1 u.o.z.e. 
104

 Tak A. Frąckowiak [w:] Ustawa o odnawialnych…, s. 27. 
105

 Biogazem rolniczym jest gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, 

produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych, odpadów 
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cieplną, mechaniczną, chemiczną bądź elektryczną jest jego spalanie w kotłach oraz silnikach 

wysokoprężnych
106

.Według stanu na koniec 2018 r. w Polsce funkcjonowało 109 biogazowni 

wykorzystujących biogaz z oczyszczalni ścieków, 97 biogazowni wykorzystujących biogaz 

uzyskiwany ze składowisk odpadów, 95 wykorzystujących biogaz rolniczy, a także dwie 

biogazownie wykorzystujące biogaz mieszany
107

. Energia z biogazu to zatem energia 

konwertowana w instalacjach odnawialnego źródła energii z energii skumulowanej  

w biogazie. 

Ostatnim wskazanym przez ustawodawcę odnawialnym źródłem energii jest energia 

otrzymywana z biopłynów, zdefiniowanych jako ciekłe paliwa dla celów energetycznych 

innych niż w transporcie, w tym do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, wytworzone 

z biomasy, wykorzystywane w instalacjach spełniających wymagania w zakresie standardów 

emisyjnych, o ile takie standardy zostały określone na podstawie przepisów o ochronie 

środowiska
108

.Stwierdzić zatem należy, że charakterystycznym parametrem biopłynów 

pozostaje ich całkowita biodegradowalność jako substancji wytworzonych wyłącznie  

z biomasy. Tym samym zaś biopłynami nie mogą zostać uznane biopaliwa, podlegające 

regulacji ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
109

, 

które zawierać mogą również niepodlegające biodegradacji komponenty. Zgodnie  

z przywołaną definicją biopłynu, musi on być nadto wykorzystywany w instalacjach 

spełniających wymagania przepisów o ochronie środowiska, co oznacza wymagania 

przewidziane przede wszystkim w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 

r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw 

oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów
110

. W przeciwnym razie, czyli w sytuacji 

wykorzystywania biopłynów w instalacji niespełniającej takich norm, wykorzystana 

substancja nie będzie uznana za biopłyn w rozumieniu u.o.z.e. Jak słusznie wskazuje  

A. Frąckowiak, z fizykochemicznego punktu widzenia biopłyn stanowi biomasę płynną, 

jednak zgodnie z definicją ustawową biopłynem uznany być może jedynie produkt 

wytworzony z biomasy, stanowiący zatem biomasę przetworzoną
111

. Wykorzystanie 

                                                                                                                                                                                     
lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, lub biomasy roślinnej 

zebranej z terenów innych niż zaewidencjonowane jako rolne lub leśne, z wyłączeniem biogazu pozyskanego  

z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów (por. art. 2 pkt 2 u.o.z.e.) 
106

Bliżej na ten temat zob. M. Lewandowski, E. Klugmann-Radziemska, Proekologiczne…, s. 414 i n. 
107

 http://biznesalert.pl/ure-lista-krajowe-zrodla-oze/ (dostęp: 22.06.2019 r.) 
108

Zob.art. 2 pkt 4 u.o.z.e. 
109

Dz. U. z 2019 r. poz. 1155 z późn. zm. 
110

 Dz. U. poz. 680 z późn. zm. 
111

 Por. A. Frąckowiak [w:] Ustawa o odnawialnych…, s. 35. 



32 
 

biopłynów następuje najczęściej w silnikach wewnętrznego spalania lub agregatach 

kogeneracyjnych
112

 lub generatorach prądu
113

. 

Określony w art. 2 pkt 22 u.o.z.e. katalog odnawialnych źródeł energii pozostaje 

zatem zbieżnym z definicją wykorzystywaną na potrzeby regulacji Dyrektywy 2009/28/WE, 

obejmując jednak dodatkowo swym zakresem energię otrzymywaną z biopłynów. Wskazać 

należy, że przywołana ustawa opisującprzede wszystkim zasady i warunki związane  

z produkcją energii z odnawialnych źródeł energii, mechanizmy wsparcia jej wytwarzania 

oraz warunki współpracy międzynarodowej w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, 

stanowi zasadnicze narzędzie dla osiągnięcia przez Polskę poziomu 15% udziału energii ze 

źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r.Jakkolwiek nie stanowi 

przedmiotu niniejszej pracy analiza i ocenakonkretnych rozwiązańu.o.z.e., stwierdzić należy, 

że tożsamość definicji odnawialnych źródeł energii na gruncie regulacji unijnej oraz polskiej 

powinna w powyższej perspektywie być oceniana pozytywnie. 

 

                                                           
112

 Tamże. 
113

 https://www.biznes.gov.pl/pl/publikacje/2595-wykorzystanie-energii-z-biomasy (dostęp: 22.06.2019 r.) 
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1.2.Inwestycja budowlana stanowiąca farmę fotowoltaiczną 

 

W literaturze przedmiotu, jak i orzecznictwie sądów administracyjnych, dość 

powszechnie funkcjonuje pojęcie inwestycji budowlanej, pojawiając się również na gruncie 

niniejszej pracy
1
. Pojęcie to, jakkolwiek niezdefiniowane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane
2
oraz u.p.z.p., używane jest również niekiedy w powszechnie 

obowiązujących aktach normatywnych regulujących problematykę procesu budowlanego. Są 

to jednak – co do zasady – akty prawne o charakterze szczególnym, które dotyczą 

konkretnego rodzaju przedsięwzięć oraz zasadniczo odnoszą się do problematyki 

angażowania środków publicznych w realizację tychże
3
. Nie stanowią tym samym regulacji, 

które można by nazwać ogólnymi dla prawa budowlanego, stanowiąc w tym zakresie 

regulacje o charakterze lex specialis. Stwierdzić zatem należy, że pojęcie inwestycji 

budowlanej nie zostało zdefiniowane ustawowo
4
. 

Podejmując jednak próbę rekonstrukcji pojęcia inwestycji budowlanej, posłużyć się 

można definicją inwestycji skonstruowaną przez ustawodawcę na potrzeby rachunkowe, 

skoro już intuicyjnie pojęcie samej inwestycji jawi się jako właściwe dla nauk 

ekonomicznych. I tak, poprzez inwestycję rozumie się aktywa posiadane przez jednostkę  

w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych 

aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub 

innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa 

                                                           
1
 Por. K. Małysa-Sulińska, Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych, Warszawa 2012, s. 21;   

M. Szewczyk [w:] Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kuś, Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2012,  

s. 221 oraz wyrok SN z dnia 25 października 2016 r., I UK 471/15, LEX nr 2159125; wyrok WSA w Gdańsku  

z dnia 11 stycznia 2017 r., II SA/Gd 667/16, LEX nr 2195999 ; wyrok SN z dnia 8 lutego 2018 r., I UK 87/16, 

LEX nr 2259792; wyrok NSA w Warszawie z dnia 25 stycznia 2017 r., II OSK 1176/15, LEX nr 2252706. 
2
 Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, dalej jakopr.bud. 

3
 Por. np. ustawa z dnia 5 kwietnia 2006 r. o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie  

z budżetu państwa. (Dz. U. Nr 94, poz. 648); ustawa z dnia 5 kwietnia 2006 r. o finansowaniu Wyższej Szkoły 

Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie z budżetu państwa. (Dz. U. Nr 94, poz. 650); ustawa  

z dnia 5 kwietnia 2006 r. o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z budżetu 

państwa (Dz. U. Nr 94, poz. 649); ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o finansowaniu Prawosławnego Seminarium 

Duchownego w Warszawie z budżetu państwa. (Dz. U. Nr 144, poz. 849); ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r.  

o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony 

Rządu w latach 2017-2020". (Dz. U. z 2018 r., poz. 1828 z późn. zm.); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  

2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa  

(Dz. U. Nr 238, poz. 1579). 
4
 Zgodnie z § 146 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki 

prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283), dalej jakor.z.t.p., w ustawie lub innym akcie normatywnym 

formułuje się definicję danego określenia, jeżeli jest ono wieloznaczne; jeżeli jest nieostre, a jest pożądane 

ograniczenie jego nieostrości; znaczenie danego określenia nie jest powszechnie zrozumiałe lub ze względu na 

dziedzinę regulowanych spraw istnieje potrzeba ustalenia nowego znaczenia danego określenia. Jeżeli jednak 

określenie wieloznaczne występuje tylko w jednym przepisie prawnym, jego definicję formułuje się tylko  

w przypadku, gdy wieloznaczności nie eliminuje zamieszczenie go w odpowiednim kontekście językowym. 
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finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane 

przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia wspomnianych korzyści
5
. 

Uznanie przywołanej definicji za adekwatną, oraz zestawienie pojęcia inwestycja  

z przymiotnikiem „budowlana”, winno zaś prowadzić do wniosku, iż za inwestycję 

budowlaną uznawać należy taką inwestycję, której celem jest realizacja obiektu lub kilku 

obiektów budowlanych, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pr.bud., a to budynku, budowli bądź 

obiektu małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania 

obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesionego z użyciem wyrobów budowlanych. 

Następnym zaś etapem powinna być konstatacja, że materializacja tak pojmowanej inwestycji 

budowlanej, następuje właśnie w trakcie prowadzonego procesu budowlanego. Odnosząc 

powyższe do farmy fotowoltaicznej wraz z jej elementami konstrukcyjnymi oraz 

inwestycjami towarzyszącymi takimi jak drogi wewnętrzne oraz inne niezbędne elementy 

infrastruktury konieczne dla prawidłowej eksploatacji, stwierdzić należy, że skoro decyzja  

o jej budowie zasadniczo jest podejmowana przez inwestorów na podstawie przesłanek, które 

pozwalają im zakładać osiągnięcie ekonomicznych celów w postaci zysków ekonomicznych 

oraz że jej realizacja następuje w trakcie prowadzonego procesu budowlanego, farmę 

fotowoltaiczną uznawać należy za inwestycję budowlaną. Poprzez inwestycję budowlaną,  

w zależności on kontekstu, rozumiana będzie w niniejszej pracy wszelka działalność 

człowieka, której celem jest zmiana zagospodarowania terenu, polegająca bądź na budowie 

lub wykonaniu innych robót budowlanych, bądź na zmianie sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego lub jego części, a także sam efekt przeprowadzenia robót budowlanych, czyli 

obiekt budowlany wraz z koniecznymi dla jego funkcjonowania urządzeniami budowlanymi
6
.  

Przedmiotem rozważań przedstawionych w niniejszej pracy są farmy fotowoltaiczne 

sytuowane bezpośrednio na gruncie, czyli takie inwestycje, których realizacja, jako 

zmieniająca sposób zagospodarowania terenu wymaga uzyskania decyzjilokalizacyjnej 

w przypadku gdy na danym obszarze nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego
7
. Farmy te odróżnić zatemnależy od systemów fotowoltaicznych 

instalowanych na dachach budowli. Montaż takich systemównie powoduje bowiem – co do 

zasady –zmiany zagospodarowania terenu ani zmiany sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego lub jego części.Systemy fotowoltaicznemontowane na obiektach 

                                                           
5
 Zob. art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351  

z późn.zm.). 
6
 Por. K. Małysa-Sulińska, Administracyjnoprawne aspekty…, s. 22. 

7
 Por. art. 4 ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), dalej jakou.p.z.p. 
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budowlanychnajczęściej nie prowadzą do zmiany sposobu ich użytkowania,powodując 

jedynie zmianę źródładostarczania energiina ich potrzeby. Zgodnie zaś z art. 59 ust. 1 w zw. z 

art. 50 ust. 2 u.p.z.p., uzyskania decyzji o warunkach zabudowy nie wymagają m.in. roboty 

budowlane polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany 

sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają 

jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających 

przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu 

przepisów  

o ochronie środowiska.Wobec tego stwierdzić należy, że inwestycja polegająca na montażu 

na obiekcie budowlanym systemu fotowoltaicznego nie wymaga również przeprowadzania 

postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 59 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
8
.Nie została ona bowiem zaliczona ani do przedsięwzięć zawsze znacząco 

oddziałujących na środowisko, ani też potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko  

ujętych w treści rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
9
.Jednakże w przypadku, gdy 

montaż na obiekcie budowlanymdotyczyć będzie instalacji fotowoltaicznych, które będą 

produkować energię oddawaną bezpośredniodo sieci energetycznej, wówczaskonieczność 

uzyskania decyzji o warunkach zabudowy pojawi się, o ile głównym, czy też przeważającym 

celem tego rodzaju inwestycji będzie komercyjna produkcja energii elektrycznej, nie zaś 

dotychczasowa funkcja obiektu budowlanego np. mieszkaniowa. 

Farmy fotowoltaiczne zwane również instalacjami fotowoltaicznymi bądź 

elektrowniami fotowoltaicznymi
10

, celem wytwarzania energii elektrycznej wykorzystują 

zjawisko fizyczne zwane fotowoltaiką. Polega ono na powstawaniu siły elektromotorycznej  

w ciele stałym, co następuje pod wpływem jego ekspozycji na promieniowanie słoneczne.  

W instalacjach fotowoltaicznych dochodzi więcdo przetworzenia promieniowania 

                                                           
8
 Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm., dalej jakou.u.i.ś. 

9
 Dz. U. z 2016 r. poz. 71, dalej jakor.p.o.ś 

10
 W pracy posługiwać się będę pojęciem farmy fotowoltaicznej, którym często posługuje się doktryna 

przedmiotu jak i judykatura oraz inwestorzy(por.np. D. Kałuża, M. Płoszka, Marcin, R. Robaszewska i P. Wach, 

Decyzje środowiskowe, Warszawa 2015, s. 308 i n.; W. Federczyk, A. Fogel, A. Kosieradzka-Federczyk, Prawo 

ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym,Warszawa 2015, s. 122 i n.; B. Czajka-Marchlewicz. 

Rola służebności przesyłu w realizacji inwestycji, Publikacje Elektroniczne ABC; wyrok WSA w Białymstoku  

z dnia 20 lutego 2018 r., II SA/Bk 940/17, LEX nr 2458273, wyrok WSA w Krakowie z dnia 19 stycznia 2018 

r., II SA/Kr 1361/17, LEX nr 2447086; https://www.cire.pl/pliki/2/analiz_oplac_proj_fotowolt.pdf (dostęp: 

11.12.2018 r.); https://media.energa.pl/pr/287548/najwieksza-w-polsce-farma-fotowoltaiczna-powstala-w-

gdansku (dostęp: 11.12.2018r.) 
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słonecznego na energię elektryczną
11

.Wskazać należy, że efekt fotowoltaiczny generują 

fotony padające na półprzewodnik, z którego są zbudowane ogniwa. Półprzewodnikiem tym 

jest zaś krzem, pierwiastek niezwykle często spotykany na ziemi, a co za tym idzie 

stanowiący surowiec niemalże niewyczerpywalny. Pozyskiwany on jest głównie z piasku,  

z którego w efekcie zastosowania odpowiednich metod obróbki uzyskany zostaje bardzo 

czysty, krystaliczny krzem
12

. Efekt fotowoltaiczny wykorzystywany jest w ogniwach 

fotowoltaicznych czyli w urządzeniach produkujących energię elektryczną z promieniowania 

słonecznego
13

. Technologia ta pozostaje technologią innowacyjną, a zarazem przyjazną dla 

środowiska naturalnego. Zyskuje ona nieustannie na popularności, stając się obecnie jedną  

z wiodących na rynku energetycznym
14

. Nie bez znaczenia dla jej rosnącej popularności 

pozostaje również stale rosnąca efektywność ogniw fotowoltaicznych, co pozwala traktować 

wykorzystujące je farmy fotowoltaiczne jako zapewniające pożądany poziom wzrostu udziału 

energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w krajowym systemie 

energetycznym
15

, dające szansę na zwiększanie konkurencyjności gospodarki, zmniejszenie 

oddziaływania sektora energetycznego na środowisko, optymalne wykorzystanie własnych 

zasobów energetycznych i obniżenie cen energii dla odbiorców końcowych. W końcu, 

niezmiernie istotnymi w omawianym kontekście pozostają zobowiązania przyjęte przez 

Polskę odnośnie osiągnięcia pułapu 15 proc. udziału energii z odnawialnych źródeł energii  

w całkowitym zużyciu energii finalnej do 2020 roku oraz 27 proc. do 2030 rok
16

, których 

spełnienie znacznie ułatwić mogą właśnie inwestycje polegające na realizacji farm 

fotowoltaicznych. 

Nieskomplikowana na pierwszy rzut oka konstrukcja farmy fotowoltaicznej,  

w rzeczywistości złożona jest z wielu zaawansowanych technologicznie elementów. 

Podstawowymi pozostają systemy mocowań na gruncie. Obecnie, w zależności od 

uwarunkowań fizycznych podłoża w lokalizacji wybranej dla danej 

                                                           
11

 Por. EkoVolt, Zbiór przepisów i wymagań w zakresie ochrony środowiska. Część 1 Poradnik montera 

instalacji fotowoltaicznych, Kraków 2016, s. 29. 
12

Zob. Z. Gniazdowski, Od mikroelektroniki do mikrosystemów, czyli o roli i znaczeniu krzemu, Zeszyty 

Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, 2006, nr 1, s. 125–137. 
13

 Tak B. Szymański, Instalacje…, s. 8. 
14

Tak Ch. Dany, Mounting frames and trackers for the boom, Sun & Wind Energy, The Magazine for Renewable 

Energies 2/2016, s. 42 I n. 
15

 Opublikowany Projekt Polityki energetycznej Polski do 2040r. zakłada, że odnawialnymi źródłami energii, 

które w najwyższym stopniu wykorzystywane będą w ciągu następnych lat w elektroenergetyce będą energia 

słoneczna, energia wiatru na morzu i lądzie, energia z biomasy i biogazu oraz hydroenergia.  Por. 

https://www.gov.pl/web/energia/polityka-energetyczna-polski-do-2040-r-zapraszamy-do-konsultacji1, (dostęp: 

11.12.2018r.) 
16

Por. Z. Muras i M. Wesołowski,Wprowadzenie. [w:]Komentarz do dyrektywy 2009/28/WE w sprawie 

promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, System Informacji Prawnej LEX 2018. 
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inwestycji,wykorzystywane są głównie sposoby montażu takiej konstrukcji za pomocą 

wbijanych do gruntu ocynkowanych profili, wkręcanych do gruntu kotew, konstrukcji 

montażowych mocowanych do betonowych fundamentów czy też konstrukcji dociążanych 

betonowymi blokami
17

. Jak wskazuje praktyka, najszybszym sposobem montażu jest ten 

polegający na wbijaniu profili bezpośrednio do podłoża, który jednak nie powinien być 

stosowany na gruntach o niskiej nośności, a to z uwagi na późniejsze problemy 

ustabilizowania całej konstrukcji. Na tego rodzaju gruntach najlepiej sprawdzają się 

konstrukcje mocowane do betonowych fundamentów
18

.  

Do zamontowanej w jeden z podanych powyżej sposobów konstrukcji wsporczej 

przymocowywane są następnie moduły fotowoltaiczne, zwane również panelami. Są to 

urządzenia przeznaczone do bezpośredniej zamiany energii słonecznej na energię 

elektryczną,składające się z połączonego systemu kilkudziesięciu ogniw fotowoltaicznych, 

które otoczone są specjalnego rodzaju foliami o bardzo dużym stopniu przezroczystości oraz 

odporności na tzw. starzenie atmosferyczne występujące wskutek działania niekorzystnych 

warunków atmosferycznych tj. zmiany temperatur, wysokiej wilgotności, a nawet 

degradujących skutków promieniowania słonecznego zwanych fotodegradacją
19

. Dodatkowe 

zabezpieczenie przed niekorzystnym wpływem środowiska stanowią wysokogatunkowe płyty 

szklane przykrywające moduły fotowoltaiczne. One również charakteryzują się bardzo 

wysokim stopniem przezroczystości
20

. Ogniwa fotowoltaiczne zabezpieczone 

specjalistycznymi foliami oraz szkłem, zamykane są obramowaniem, które stanowi kolejną 

ochronę tak dla samych ogniw, jak i połączeń elektrycznych pomiędzy nimi
21

. 

Jak wspomniano powyżej, półprzewodnikiem wykorzystywanym do produkcji ogniw 

fotowoltaicznych jest przede wszystkim krzem, jednak jego dominująca rola zdaje się być 

zagrożona z uwagi na coraz częstsze wykorzystywanie przez producentów ogniw 

fotowoltaicznych również innych pierwiastków np. tellurku kadmu oraz mieszaniny miedzi, 

indu, galu i selenu
22

.Właśnie z uwagi na rodzaj wykorzystywanego półprzewodnika oraz 

sposób wykonania ogniw fotowoltaicznych, ogniwa fotowoltaiczne rozróżnia się poprzez 

wyróżnienie tzw. ogniw I generacji zbudowanych z mono lub polikrystalicznego krzemu, 

podczas gdy wykonywane najczęściej z innych pierwiastków tzw. ogniwa II generacji 

                                                           
17

 Tak B. Szymański, Instalacje…, s. 240 i n. 
18

 Tamże. 
19

 Por. D. Sobków, J. Barton, K. Czaja, M. Sudoł, B. Mazoń, Badania odporności materiałów na działanie 

czynników środowiska naturalnego, Chemik 2014, nr 4, tom 68, s. 347–354. 
20

 Tak Por. EkoVolt, Zbiór przepisów…, s. 28. 
21

 Tamże. 
22

Tak B. Szymański, Instalacje…, s. 11. Zauważenia wymaga przy tym, że z uwagi na bardzo wysokie koszty 

pozyskiwania, jedynie w kosmosie stosowany jest arsenek galu (por. EkoVolt, Zbiór przepisów…, s. 28). 
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wykonywane są poprzez nanoszenie cienkiej warstwy pierwiastka na innego rodzaju materiał. 

Zaletą ogniw II generacji jest znaczna redukcja ilości półprzewodnika koniecznego do 

wykonania ogniwa, co zapewne jest powodem nazywania ich „cienkowarstwowymi”, oraz 

znaczne zmniejszenie –w porównaniu do wpływu do jakiego dochodzi przy produkcji ogniw I 

generacji –negatywnego wypływu na środowisko jaki powstaje przy pozyskiwaniu 

pierwiastków
23

. 

Niezależnie od parametrów technicznych ogniw fotowoltaicznych, niezmiernie 

ważnymi czynnikiem dla efektywnego i prawidłowego funkcjonowania farmy fotowoltaicznej 

pozostają: okres pracy instalacji w ciągu roku, szerokość geograficzna lokalizacji, techniczne 

możliwości montażu oraz dostępność przestrzeni w wybranej lokalizacji
24

. Jako że farmy 

fotowoltaiczne instalowane bezpośrednio na gruncie, służą co do zasady dla całorocznej 

produkcji energii elektrycznej, optymalny kąt, pod jakim zainstalowane winny został moduły 

fotowoltaiczne to 20–25°, co dodatkowo podyktowane jest koniecznością optymalizacji 

powierzchni montażowej czyli de facto kosztów pozyskania terenu na realizację danej 

inwestycji.
25

 Podobnie, nie bez znaczenia pozostaje określenie odpowiedniej odległości 

pomiędzy rzędami modułów fotowoltaicznych. W szczególności bowiem w okresie zimowym 

zbyt mała odległość pomiędzy nimi skutkować może zacienieniem części powierzchni 

poszczególnych modułów. Ogólnie rzecz biorąc, najlepsza wydajność farm fotowoltaicznych 

osiągana jest przy ich intensywnym nasłonecznieniu
26

, co nie oznacza jednak zaprzestawania 

produkcji energii elektrycznej w okresach mniej nasłonecznionych. Ogniwa fotowoltaiczne 

działają również przy naświetleniu światłem rozproszonym czyli występującym w godzinach 

                                                           
23

 Nie jest przedmiotem niniejszej pracy przedstawianie szczególnych danych technicznych i technologicznych 

właściwych dla fotowoltaiki, a zatem nadmienić jedynie wypada o obecności na rynku również 

najnowocześniejszych ogniw tzw. III generacji. Monokrystaliczne ogniwa fotowoltaiczne o czarnym lub 

niebieskawym zabarwieniu, wykorzystywane są najczęściej w lokalizacjach o ograniczonych możliwościach co 

do powierzchni. Zbudowane są z jednorodnego kryształu krzemu o uporządkowanej strukturze wewnętrznej, 

powstałego poprzez cięcie bloku krzemu na warstwy o grubości ok. 3 mm. Ogniwa monokrystaliczne 

charakteryzują się największymi wskaźnikami sprawności przetwarzania promieniowania słonecznego w energię 

elektryczną oraz najwyższym poziomem sprawności i żywotności. Tymczasem ogniwa polikrystaliczne  

o niebieskim zabarwieniu, zbudowane są z wielu małych kryształów krzemu, wskutek czego posiadają 

niejednolitą powierzchnię, co bezpośrednio wpływa na obniżenie ich sprawności przetwarzania. Ogniwa te są 

jednak znacznie tańsze niż monokrystaliczne, przez co są najczęściej wykorzystywane zarówno w instalacjach 

umieszczanych na budowlach jak i w dużych farmach fotowoltaicznych. Wspomniane już powyżej ogniwa 

cienkowarstwowe, o ciemnobrązowym lub czarnym kolorze są, jak już wskazano najtańszymi, jednakże z uwagi 

na najniższą sprawność wykorzystywane są najczęściej do zasilania małych urządzeń (zegarki) lub w 

wielkopowierzchniowych instalacjach. Największą ich zaleta jest jednak wydajność przy niskim 

nasłonecznieniu. Bliżej zob. B. Szymański, Instalacje…, s. 11 i 32 oraz EkoVolt, Zbiór przepisów…, s. 28 i 29. 
24

 Por. B. Szymański, Instalacje…, s. 124 i n. 
25

 Możliwe jest też instalowanie modułów za pomocą tzw. systemów nadążnych czyli na konstrukcjach 

zmieniających mechanicznie kąt nachylenia, położenie modułów, w zależności od aktualnego położenia Słońca 

(zob. B. Szymański, Instalacje…, s. 126 i 130). 
26

 Nasłonecznienie jest to suma natężenia promieniowania słonecznego w danym czasie i na danej powierzchni. 

Jest to wielkość opisująca zasoby energii słonecznej w danym czasie (por. B. Szymański, Instalacje…, s. 8). 
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porannych, wieczornych lub przy zachmurzeniu
27

. Wbrew obiegowej opinii, wysokie 

temperatury występujące w okresie wiosennym i letnim nie sprzyjają wzrostowi produkcji 

elektrycznej przez ogniwa fotowoltaiczne. Inwestorzy starają się przeciwdziałać zjawisku 

nagrzewania przede wszystkim poprzez zapewnianie cyrkulacji powietrza pod instalacjami 

fotowoltaicznymi
28

.  

Prąd elektryczny wyprodukowany przez farmę fotowoltaiczną, który jest prądem 

stałym o stałym napięciu, musi zostać zamieniony na prąd przemienny o napięciu 

przemiennym czyli musi zostać zamieniony na prąd o niskim napięciu o parametrach 

zgodnych z energią elektryczną w sieciach niskiego napięcia. Proces ten zachodzi  

w specjalnych urządzeniach zwanych falownikami lub też inwerterami. Urządzenia te pełnią 

dodatkowo funkcje kontrolne odnośnie produkowanej w instalacji energii elektrycznej
29

. Aby 

zatem możliwym było wprowadzenie do sieci przesyłowej energii elektrycznej 

wyprodukowanej przez farmę fotowoltaiczną konieczne jest dokonanie kolejnej jej zamiany,  

a to z prądu niskiego napięcia na prąd o napięciu średnim bądź wysokim. W tym celu 

koniecznym elementem inwestycji w postaci farmy fotowoltaicznej staje się transformator
30

.  

Zaznaczeniu przy tym wymaga, że inwertery są stosunkowo małymi urządzeniami, które 

montuje się bezpośrednio w ramach instalacji farmy fotowoltaicznej. Jednak transformatory 

na potrzeby farm fotowoltaicznych – co do zasady –montowane są wewnątrz małych 

budowli
31

, lokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie farmy fotowoltaicznej
32

.  

Ostatnimi elementami inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej 

pozostają połączenia kablowe pomiędzy modułami, inwerterami, stacją transformatorową,  

a także publiczną siecią elektroenergetyczną, które umożliwiają ostatecznie jej sprzedaż. 

Wskazać również należy naelementy towarzyszące, które właściwe są nie tylko farmom 

fotowoltaicznym takie jak ogrodzenia czy słupy umożliwiające montaż urządzeń 

oświetleniowych oraz monitoringu. W zależności od uwarunkowań konkretnej lokalizacji 

farmy fotowoltaicznej, jak i wielkości planowanej inwestycji, koniecznym może się również 

okazać wybudowanie dojazdowych dróg wewnętrznych oraz placów manewrowo-

montażowych, przeznaczonych dla sprzętu budowlanego niezbędnego dla prowadzenia 

procesu budowy. 

                                                           
27

Por. EkoVolt, Zbiór przepisów…, s. 29. 
28

 Tamże. 
29

 Bliżej na ten temat zob. B. Szymański, Instalacje…, s. 74 i n. 
30

 Zob. H. Markiewicz, Urządzenia elektroenergetyczne, Warszawa 2008, s. 327 i n. 
31

 Tak np. wyrok NSA w Warszawie z dnia 24 listopada 2017 r., II OSK 536/16, LEX nr 2432872.  
32

Zob. H. Markiewicz, Urządzenia…, s. 349. 
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Decyzja o realizacji farmy fotowoltaicznej, podobnie jak to jest w odniesieniu do 

wszelkiego innego rodzaju inwestycji, podejmowana jest zasadniczo z uwagi na oczekiwany 

efekt o charakterze ekonomicznym. Nie powinno budzić wątpliwości, że wydajność farmy 

fotowoltaicznejrozumiana jako stosunek ilości produkowanej przez nią energii elektrycznej w 

czasie, przy uwzględnieniu nakładów koniecznych na jej wybudowanie oraz późniejsze 

funkcjonowanie, stanowi istotny wskaźnik, brany pod uwagę przez inwestorów. Od niego 

bowiem zależy zwrot inwestycji. Na wydajność farm fotowoltaicznych wpływ mają 

różnorodne czynniki, przede wszystkim zaś jakość modułów fotowoltaicznych, inwertera oraz 

stopień nasłonecznienia. Jak podaje literatura branżowa, średnioroczna suma energii 

promieniowania słonecznego w Polsce waha się w granicach od 950–1150 kWh/m
2
, podczas 

gdy średnioroczna ilość godzin nasłonecznionych wynosi1600. Ostatecznie, pozwala to 

stwierdzić, że wydajność farm fotowoltaicznych kształtuje się na poziomie 18–20%
33

. Tym 

samym, wyeliminowanie wspomnianego powyżej problemu zacienienia powierzchni 

modułów fotowoltaicznych winno być analizowane już na etapie poodejmowania decyzji  

o przystąpieniu do realizacji inwestycji. W tym kontekście wskazać wypada, że na obszarze 

Polski występują bardzo zbliżone warunki nasłonecznienia, a także wybór lokalizacji farmy 

fotowoltaicznej nie powinien być zatem zasadniczo nimi warunkowany
34

. 

Ostatnią kwestią powiązaną z ekonomiką przedsięwzięcia, którą uwzględnić powinien 

inwestor, pozostaje okoliczność, że produkcja energii elektrycznej przez farmę fotowoltaiczną 

rozkłada się nierównomiernie. Źródła branżowe wskazują, że aż do 70% energii elektrycznej 

produkowane jest w okresie wiosennym i letnim. W praktyce oznacza to dla inwestorów 

konieczność uwzględniania znacznych różnic w strukturze przychodów pomiędzy półroczem 

letnim i zimowym czylidokonywać rezerwacji zysków osiąganych w okresach wzmożonej 

produkcji na czas uzyskiwania mniejszych przychodów. Podobne, jednak już nie tak 

spektakularne różnice w produkcji energii elektrycznej przez farmę fotowoltaiczną, wynikać 

również będą z różnorodnego stopnia nasłonecznienia w kolejnych latach trwania 

inwestycji
35

. 

Jedną z największych zalet produkcji energii elektrycznej w farmach fotowoltaicznych 

jest jej proekologiczny charakter. Inwestycje te wykorzystują bowiem jedyniepromieniowanie 

                                                           
33

 Tak EkoVolt, Zbiór przepisów…, s. 32. 
34

 Dane o nasłonecznieniu pozyskiwane być mogą przez inwestorów za pośrednictwem bądź strony internetowej 

Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/budownictwo/charakterystyka-

energetyczna-budynkow/dane-do-obliczen-energetycznych-budynkow-1/ dostęp 7.01.2019 r.) bądź też od 

podmiotów w sposób komercyjny zajmujących się pozyskiwaniem oraz udostępnianiem tego rodzaju danych 

(np. https://solargis.info/ dostęp: 7.01.2019 r.). 
35

 Por. B. Szymański, Instalacje…, s. 298 i n. 
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słoneczne, a tym samym można powiedzieć, że charakter produkcji energii elektrycznej ma 

charakter zupełnie pasywny, a ponadto nie powoduje żadnych emisji do środowiska 

naturalnego. W ostatnich latach zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii, w tym 

właśnie inwestycjami będącymi farmami fotowoltaicznyminieustannie wzrasta
36

. Szacuje się, 

że w Polsce w ciągu najbliższych lat technologia ta uzyska pozycję wiodącej
37

 wśród 

innychtechnologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. 

Podkreślić należy również, że panele fotowoltaiczne i słoneczne to całkowicie 

odmienne urządzenia, których nie należy ze sobą utożsamiać. Jakkolwiek bowiem oba rodzaje 

urządzeń wykorzystują energię słoneczną, to panele fotowoltaiczne służą do produkcji energii 

elektrycznej, poprzez wykorzystanie efektu fotowoltaicznego zamieniając energię 

promieniowania słonecznego na energię elektryczną, panele słoneczne używają zaś energię 

słoneczną w postaci ciepła do podgrzania płynu, najczęściej będącego wodą, nie produkując 

przy tym energii elektrycznej. Z perspektywy zaś technicznych uwarunkowań, nie ma 

zasadniczych przeciwskazań do łączeniatego rodzaju urządzeń w ramach jednej instalacji
38

. 

Powyższe rozróżnienie pozostaje istotnym nie tylko w kontekście technicznym, ale wywołuje 

również skutki prawne chociażby o charakterze podatkowym
39

. 

 Przedstawione powyżej podstawowe informacjew zakresie parametrów technicznych 

oraz zasad funkcjonowania farm fotowoltaicznych są zdaniem autorki konieczne dla 

zrozumienia istoty uwarunkowań prawnychi problemów interpretacyjnych związanych  

z postępowaniem lokalizacyjnym farm fotowoltaicznychna obszarach nieobjętych 

postanowieniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

W kontekście niniejszej pracy wskazać dodatkowo należy, że rynek inwestycji w zakresie 

farm fotowoltaicznych w Polsce posiada ogromny potencjał rozwoju
40

. Łączna moc 

zainstalowana fotowoltaiki na koniec 2018 r. wyniosła około 500 MW, by już w maju 2019 r. 

przekroczyć 700 MW, co pozwala przewidywać, że jeszcze w 2019 r. Polska znajdzie się na 

czwartym miejscu wśród państw Unii Europejskiej pod względem rocznych przyrostów 

fotowoltaicznych mocy zainstalowanych
41

. 

                                                           
36

 Por. Renewables 2018 Global Status Report, Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, 

http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2018/06/17-8652_GSR2018_FullReport_web_-1.pdf,  

(dostęp: 13.01.2018 r.) 
37

 Por. https://www.gov.pl/web/energia/polityka-energetyczna-polski-do-2040-r-zapraszamy-do-konsultacji1, 

(dostęp: 11.12.2018 r.) 
38

 Bliżej na ten temat por. https://mlodytechnik.pl/technika/28840-kolektory-sloneczne-i-panele-fotowoltaiczne 

(dostęp z dnia 28.04.2019 r.) 
39

 Por. wyrok WSA w Opolu z dnia 16 października 2013 r., I SA/Op 327/13,LEX nr 1389613. 
40

 Zob. A. Więcka, J. Zarzeczna, Rynek fotowoltaiki w Polsce, Warszawa 2019, s. 18. 
41

 Tamże, s. 10. 
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1.3. Farma fotowoltaiczna jako instalacja odnawialnego źródła energii 

 

Wprowadzenie do powszechnie obowiązującego systemu prawazasadniczej dla 

problematyki odnawialnych źródeł energii regulacji Dyrektywy 2009/28/WE nastąpiło  

w drodze u.o.z.e.
1
Wskazać jednak należy, że główne założenia

2
 Dyrektywy 2009/28/WE 

odzwierciedlone zostały jużwPolityce energetycznej Polski do 2030 r.
3
 z dnia 10 listopada 

2009 r. –strategicznym w zakresie rozwoju energetyki państwa dokumencie, który nie posiada 

jednak mocy powszechnie obowiązującej, co wynika wprost z art. 93 ust. 1 Konstytucji, 

przypisującego uchwałom Rady Ministrów charakter wewnętrzny i moc wiążącą jedynie w 

odniesieniu do jednostek organizacyjnie jej podległych
4
.  

W uzasadnieniu projektu u.o.z.e. określone zostały zasadniczepowody jej 

wprowadzenia oraz cele
5
. Wskazana została konieczność takiego ukształtowania regulacji, 

abyosiągnięta została dywersyfikacja źródeł wytwarzania energii elektrycznej w opartej 

zasadniczo na węglu polskiej elektroenergetyce. Nadto wskazano na potrzebę rozwoju 

energetyki odnawialnej poprzez wspieranie generacji rozproszonej, czyli opartej na 

inwestycjach o charakterze lokalnym
6
, której rozwój doprowadzić ma do ograniczenia strat 

związanych z przesyłem energii, a zarazem wpłynąć pozytywnie na bezpieczeństwo 

energetyczne kraju. Cele regulacji u.o.z.e. określone zostały jako: zwiększenie 

bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska; racjonalne wykorzystywanie 

odnawialnych źródeł energii; wypełnienie zobowiązań wynikających z zawartych umów 

międzynarodowych oraz podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej; 

kształtowanie mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii  

w instalacjach odnawialnych źródeł energii; zapewnienie optymalnych i zrównoważonych 

dostaw energii z instalacji odnawialnych źródeł energii do odbiorców końcowych; 

powstawanie nowych miejsc pracy w wyniku budowy nowych instalacji odnawialnych źródeł 

energii oraz wykorzystanie dla celów energetycznych produktów ubocznych lub pozostałości 

z rolnictwa oraz przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze. 

                                                 
1
 Szerzej na temat transpozycji regulacji unijnych por. podrozdział 1.1. Rodzaje odnawialnych źródeł energii. 

2
 Najważniejszym założeniem pozostaje zapewnienie osiągnięcia przez Polskę w 2020 r. co najmniej 15% 

udziału energii z odnawialnych źródeł w zużyciu energii finalnej brutto. 
3
 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 

2030 r. (M. P. z 2010 r. Nr 2, poz. 11), dalej jako PEP 2030. 
4
 Por. art. 93 ust. 1 Konstytucji w zw. z art. 15a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.), dalej jakopr.energ. 
5
Rządowy projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, druk nr 2604, Sejm VII kadencji, cz. I, s. 4 i n. 

6
 Szerzej na temat generacji rozproszonej por.  
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Zgodnie z treścią art. 1 u.o.z.e., przedmiotustawy stanowią zasady i warunki 

wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych 

źródeł energii oraz z biogazu rolniczegow ramach instalacji odnawialnych źródeł energii oraz 

zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania biopłynów. Drugim 

zasadniczym obszarem regulacji sązaś mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie 

energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,biogazu rolniczego orazciepła  

w instalacjach odnawialnego źródła energii. Ponadto omawiana ustawa określa zasady 

wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł 

energii w instalacjach odnawialnego źródła energii;zasady realizacji krajowego planu 

działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych;warunki i tryb certyfikowania 

instalatorów mikroinstalacji, małych instalacji i instalacji odnawialnego źródła energii  

o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW oraz akredytowania 

organizatorów szkoleń, a także zasady współpracy międzynarodowej w zakresie 

odnawialnych źródeł energii oraz wspólnych projektów inwestycyjnych. 

W kontekście przedstawionego zakresu regulacyjnego u.o.z.e. wskazać należy, że 

odnosi się on do działalności wytwórczej jedynie w instalacjach odnawialnych źródeł energii, 

a zatem jedynie takich, które spełniają przesłanki określone w definicji zawartej w art. 2 pkt 

13 u.o.z.e.Tylko zatem instalacje odnawialnych źródeł energii uzyskiwać mogą wsparcie  

w ramach mechanizmów normowanych u.o.z.e. System wsparcia wytwórców energii  

w instalacjach odnawialnych źródeł energii stanowi gwarancję systematycznego oraz 

zrównoważonego rozwoju inwestycji stanowiących instalacje odnawialnych źródeł 

energii.Skoro bowiemgłówną przeszkodą rozwoju energetyki odnawialnej są wysokie koszty 

związane z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem energii ze źródeł odnawialnych, a co za tym 

idzie ekonomiczna nieopłacalność tego rodzaju inwestycji w porównaniu do kosztów 

inwestycji wytwarzających energię z nieodnawialnych źródeł energii
7
, ustawowo 

gwarantowane wsparcie finansowe dla inwestycji wytwarzających energię z odnawialnych 

źródeł energii postrzegane być powinno jako swoista rekompensata, czy też zachęta 

skierowana do inwestorów. 

Wraz z wejściem w życie u.o.z.e. instalacje odnawialnych źródeł energii objęte zostały 

aukcyjnym systemem wsparcia. Wskazać należy, że wprowadzony do porządku 

prawnegoprzepisamiu.o.z.e. system wsparcia, z jakiego mogą korzystać wytwórcy energii  

w instalacjach odnawialnych źródeł energii ma obecnie dwojaki charakter
8
. Obok 

                                                 
7
 Por. podrozdział 1.1. Rodzaje odnawialnych źródeł energii. 

8
Por. art.69a u.o.z.e. 
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utrzymanego wsparcia w formie świadectw pochodzenia
9
u.o.z.e wprowadziła nowy, 

określany niekiedy mianem pionierskiego w warunkach Polskich, system aukcyjny.  

W założeniu wpływać ma on na zwiększenie konkurencji wśród wytwórców energii ze źródeł 

odnawialnych
10

. 

Zgodnie z art. 73 u.o.z.e. aukcje organizowane są przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki co najmniej raz w roku, oddzielnie dla instalacji odnawialnych źródeł energii 

skategoryzowanych w oparciu o ich moc zainstalowaną. Minister właściwy do spraw energii 

określa zaś corocznie maksymalną cenę (jako stawkę za 1 MWh), za jaką w danym roku 

kalendarzowym może zostać sprzedana energia elektryczna z instalacji odnawialnych źródeł 

energii w ramach systemu aukcyjnego (tzw. cena referencyjna)
11

. System wsparcia 

aukcyjnego jest niezwykle skomplikowany
12

, a ponadto jak wskazuje literatura przedmiotu, 

u.o.z.e. zredagowana została w sposób naruszający zasady prawidłowej legislacji
13

. 

Doprecyzowanie ustawowo określonego aukcyjnego systemu wsparcia następuje  

w regulaminie aukcji ustalanym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
14

.Określa on 

w szczególności procedury organizacji aukcji, jej przebieg i sposób rozstrzygnięcia oraz 

wymagania techniczne dotyczące dostępu do internetowej platformy aukcyjnej
15

. 

Uczestnikami aukcji mogą być wytwórcy energii elektrycznej w dwóch kategoriach 

instalacji odnawialnych źródeł energii
16

. Do kategorii pierwszej należą wytwórcy, którzy na 

zasadach dotychczasowych uczestniczyli w systemie wsparcia (system świadectw 

pochodzenia) ale zamierzają go zmienić na system aukcyjny. Są nimi będący 

przedsiębiorcami wytwórcyenergii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii  

w mikroinstalacjach
17

, o ile energia elektryczna została wytworzona w nich po raz pierwszy 

                                                 
9
 Por. A. Bohdan, M. Przybylska, Podstawy prawne odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami, 

Warszawa 2015, s. 45 i n. oraz M. Kapalski, Geneza i status prawny dokumentu gwarancji pochodzenia energii 

ze źródeł odnawialnych jako dokumentu potwierdzającego ślad środowiskowy, w świetle uregulowań krajowych. 

Uwagi de lege ferenda, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2019, nr 1. s. 55-70.  
10

 Por. J. Pokrzywiak, Założenia systemu aukcyjnego w ustawie o odnawialnych źródłach energii [w:] P. Lissoń 

(red.), K. Ziemski (red.), Prawo odnawialnych źródeł energii w Polsce i w Niemczech, Poznań 2018, s. 93 oraz 

M. Przybylska-Cząstkiewicz, Aukcja jako nowy instrument regulacji sektora energii odnawialnej, „Przegląd 

Ustawodawstwa Gospodarczego” 2016/7(817), s. 2 i n. 
11

 Por. art. 77 ust. 3 pkt 1 u.o.z.e. 
12

 Tak J. Pokrzywiak, Założenia systemu…, s. 93. 
13

 Zob. M. Motylewski, Zasady techniki prawodawczej a ustawa o OZE, Internetowy Kwartalnik 

Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 3 (4), s. 107-122. 
14

Por. art.78 ust.8 u.o.z.e. 
15

Por. art.78 ust.9 u.o.z.e. 
16

Por. art.72 ust.1 u.o.z.e. 
17

 Zgodnie z art. 2 pkt 19 u.o.z.e. mikroinstalacją jest instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy 

zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu 

znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW,  

w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW. 
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przed dniem 1 lipca 2016 r.
18

 lub w mikroinstalacjach zmodernizowanych
19

 po tej dacie. Do 

grupy pierwszej zaliczani są również wytwórcy energii elektrycznej  

z odnawialnych źródeł energii innych niż mikroinstalacje, w których energia elektryczna 

została wytworzona po raz pierwszy przed dniem 1 lipca 2016 r. oraz w której energia 

elektryczna została wytworzona po raz pierwszy przed dniem 1 lipca 2016 r., ainstalacja 

została zmodernizowana po tym dniu. Drugą kategorię podmiotów mogących korzystać z 

aukcyjnego systemu wsparcia stanowią wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach 

odnawialnych źródeł energii, którzy planują dopiero wybudowanie instalacji odnawialnego 

źródła energii.  

Zgodnie z art. 80 ust. 1 u.o.z.e.aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali 

najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, i których oferty 

łącznie nie przekroczyły 100% wartości lub ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 

energii określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80% ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi 

ofertami
20

. Uczestnicy, którzy wygrali aukcję objęci zostają gwarantowanym przez okres  

15 lat systemem podlegających waloryzacji taryf na zakup energii. Niezmiernie 

istotnyminstrumentem wsparcia jest również obowiązek zakupu przez sprzedawcę 

zobowiązanego wyprodukowanej w instalacji odnawialnego źródła energii w okresie 15 lat od 

jej pierwszego wyprodukowania
21

. 

Wśród licznych definicji sformułowanych przez ustawodawcę na potrzeby regulacji 

u.o.z.e. znajduje się również definicja instalacji odnawialnego źródła energii
22

.Wskazać 

należy, że przed wejściem w życie u.o.z.e. w systemie prawnym pojęcie to pozostawało 

niezdefiniowane. Pierwotne brzmienie definicji instalacji odnawialnego źródła energii 

znacząco odbiegało od obowiązującego aktualnie. Za instalację odnawialnego źródła energii 

uznawana była bowiem jedynie taka instalacja, która stanowiła wyodrębniony zespół 

urządzeń służących do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, które to urządzenia 

dodatkowo przyłączone być musiały w jednym miejscu
23

. Dodatkową przesłankę stanowiła 

konieczność, aby energia elektryczna była wytwarzana w danej instalacji przy wykorzystaniu 

tylko jednego rodzaju odnawialnego źródła energii, co stanowiło o bezpośrednim wyłączeniu 

spod regulacji u.o.z.e. wszelkich instalacji typu hybrydowego, czyli takich, które do 

                                                 
18

 Dzień 16 lipca 2016 r. jest dniem wejścia w życie rozdziału 4 u.o.z.e. (por. art.223 pkt 1 u.o.z.e.) 
19

 Zgodnie z art. 2 pkt 19a) u.o.z.e. modernizacja to proces inwestycyjny, którego celem jest odtworzenie stanu 

pierwotnego lub zmiana parametrów użytkowych lub technicznych instalacji odnawialnego źródła energii. 
20

 Por. art. 80 ust. 1 pkt 2 u.o.z.e. 
21

 Por. I. Przybojewska, Rozwiązania promujące odnawialne źródła energii a zwalczanie smogu, Europejski 

Przegląd Sądowy 2017, nr 10. s. 30. 
22

Zob.art. 2 pkt 13 u.o.z.e. 
23

 Por. art.. 2 pkt 13 u.o.z.e. w brzmieniu pierwotnym (Dz. U. poz. 478). 
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wytwarzania energii elektrycznej wykorzystują co najmniej dwa rodzaje odnawialnych źródeł 

energii.Połączone z zespołem urządzeń magazyny energii elektrycznej przechowujące 

wytworzoną energię elektrycznąobejmowane były zakresem pojęcia instalacji odnawialnego 

źródła energii. Drugim rodzajem przedsięwzięć jakie uznawane były przez pierwotne 

brzmienie u.o.z.e. za instalacje odnawialnego źródła energii były instalacje biogazowe, 

stanowiące wyodrębniony zespół obiektów budowlanych i urządzeń stanowiących całość 

techniczno-użytkową i służących do wytwarzania biogazu rolniczego, a także połączone 

z tymi zespołami magazyny biogazu rolniczego. Warto wskazać, że jedynie w odniesieniu do 

biogazowni kwalifikowanych jako instalacje odnawialnego źródła energii przewidziana 

została możliwość objęcia zakresem definicji dodatkowo także towarzyszących im obiektów 

budowlanych, jednak tylko w przypadku ich funkcjonalnego połączenia z urządzeniami 

służącymi do wytwarzania biogazu rolniczego. W związku z powyższymi ustaleniami 

stwierdzić należy, że w świetle przedstawionej powyżej definicji niemożliwym było uznanie 

za instalację odnawialnego źródła energii wspomnianych już instalacji hybrydowych, a co za 

tym idzie nie były one również obejmowane aukcyjnym systemem wsparcia przewidzianym 

regulacją u.o.z.e. Nadto z uwagi na konieczność przyłączania zespołów urządzeń w jednym 

miejscu, niemożliwym było również dokonywanie rozbudowy instalacji odnawialnego źródła 

energii, jeżeli skutkować by ona miała koniecznością przyłączenia w innym miejscu z uwagi 

na niewystarczające warunki techniczne i ekonomiczne dotychczasowego punktu 

przyłączenia. Dokonanie bowiem takiej rozbudowy skutkującej przyłączeniem zespołu 

urządzeń instalacji odnawialnego źródła energii do więcej niż jednego punktu przyłączenia,  

w rezultaciewykluczałoby dalszeuznawanie jej za instalację odnawialnego źródła energii,  

a tym samym powodowałoby wyłączenietakiej instalacji z aukcyjnego systemu wsparcia. 

Powyższe uwagi krytyczne w odniesieniu do zakresu pierwotnej definicji instalacji 

odnawialnego źródła energii znalazły swoje odzwierciedlenie w treści nowelizacji u.o.z.e.
24

, 

która uchwalona została jeszcze przed wejściem w życie rozdziału 4 u.o.z.e., czyli przed 

dniem 1 lipca 2016 r., co spowodowało w praktyce unikniecie zaistnienia tych wszystkich 

negatywnych skutków wynikających z brzmienia definicji, o których wspomniano powyżej. 

Jak wskazano w uzasadnieniu nowelizacji, konieczność zmiany definicji instalacji 

odnawialnego źródła energii konieczna była dla wyeliminowaniazgłaszanych przez 

inwestorów problemów powstających na gruncie dotychczasowej definicji w zakresie 

                                                 
24

 W ramach szerokiego zakresu nowelizacji u.o.z.e. zmiana definicji instalacji odnawialnego źródła energii 

wprowadzona została przez art. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych 

źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016, poz. 925). 



47 

 

pojedynczego miejsca przyłączenia oraz nieuzasadnionego wyłączenia instalacji 

hybrydowych z aukcyjnego systemu wsparcia.Zgodnie z nowym brzmieniem definicji 

instalacji odnawialnego źródła energii stanowiła ona wyodrębniony zespół urządzeń 

służących do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, w których energia elektryczna lub 

ciepło są wytwarzane z odnawialnych źródeł energii lub obiektów budowlanych i urządzeń 

stanowiących całość techniczno-użytkową służących do wytwarzania biogazu rolniczego. Za 

elementy tak pojmowanych instalacji odnawialnego źródła energii uznane również zostały 

połączone z nimi magazyny energii, w tym magazyny biogazu rolniczego. 

W omawianym kontekście wspomnieć również należy, że omawiana nowelizacja 

wprowadziła definicję hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii, określając ją 

pierwotnie
25

 jako zespół co najmniej dwóch instalacji odnawialnych źródeł energii, które 

wykorzystują wyłącznie odnawialne źródła energii oraz różnią się charakterystyką 

dyspozycyjności wytwarzanej energii. Nadto taki zespół instalacji musiał być połączony, 

tworząc spójny funkcjonalnie i obszarowo aglomerat zapewniający odbiorcy stały dostęp do 

energii elektrycznej stosownie do wymagań jakościowych określonych w przepisach prawa 

energetycznego.Zespół instalacji mógł być również wspomagany magazynem energii 

przeznaczonym dla akumulacji energii wytworzonej w hybrydowej instalacji odnawialnego 

źródła energii, przy czym oddawana z niego energia elektryczna uznawana była na potrzeby 

regulacji u.o.z.e. za energię z odnawialnego źródła energii, co pozwalało na jej sprzedaż  

w ramach aukcyjnego systemu wsparcia. 

Wprowadzone do regulacji u.o.z.e. nowe definicje instalacji odnawialnego źródła 

energii oraz hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii wraz zezmianami w zakresie 

aukcyjnego systemu wsparcia, których przedstawienie w tym miejscu nie znajduje jednak 

uzasadnienia z uwagi na zakres niniejszej pracy, przyczyniły się zasadniczo do uzyskania 

większej stabilności wytwarzania energii oraz możliwości spełnienia celu określonego 

Dyrektywą 2009/28/WE w zakresie osiągnięcia przez Polskę w 2020 r. co najmniej 15% 

udziału energii z odnawialnych źródeł w zużyciu energii finalnej brutto. 

Obowiązujące obecnie brzmienie definicji instalacji odnawialnego źródła energii 

wprowadzone zostało w drodze kolejnej nowelizacji u.o.z.e.
26

, która weszła w życie z dniem 

14 lipca 2018 r. W definicji zawartej w art. 2 pkt 13 u.o.z.e. wskazane zostały dwie kategorie 

                                                 
25

 Definicja hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii została następnie zmieniona ustawą z dnia 7 

czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 

1276), która nadała jej obecnie obowiązujący zakres. 
26

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 1276). 
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przedsięwzięć uznawanych za instalacje odnawialnego źródła energii. Aktualna definicja 

instalacji odnawialnego źródła energii obejmuje swym zakresem instalację stanowiącą 

wyodrębniony zespół urządzeń służących do wytwarzania energii opisanych przez dane 

techniczne i handlowe, w których energia jest wytwarzana z odnawialnych źródeł energii lub 

wyodrębniony zespół obiektów budowlanych i urządzeń stanowiących całość techniczno-

użytkową służący do wytwarzania biogazu rolniczego. Połączone z tymi zespołami magazyny 

energii, w tym magazyn biogazu rolniczego zaliczane są do elementów instalacji 

odnawialnego źródła energii. 

W świetle powyższych ustaleń odnośnie systemów wsparcia dla wytwórców energii  

w instalacjach odnawialnych źródeł energii, które w sposób bezpośredni przekładają się na 

podejmowanie decyzji inwestycyjnych o ich realizacji w ramach procesu budowlanego
27

, 

uzasadnionym zdaje się być dokonanie analizy możliwości zakwalifikowania farmy 

fotowoltaicznej jako instalacji odnawialnego źródła energii. 

Wskazać zatemnależy, że analizowana definicja posiada charakter definicji legalnej 

zakresowo pełnej
28

, bowiem jedynie wskazane w jej definiensie kategorie instalacji uznane 

być mogą za instalację odnawialnego źródła energii. Zgodnie zaś z zasadami derywacyjnej 

koncepcji wykładni prawa, w przypadku odnalezienia definicji legalnej pojęcia, w jego 

interpretacji nie może zostać przełamany jednoznaczny językowo sens definicji
29

. Wskazać 

zatem należy, że w świetle ustaleń dokonanych w ramach podrozdziału 1.2. niniejszej pracy 

w odniesieniu do części składowych oraz podstawowych parametrów technicznych 

właściwych dla farm fotowoltaicznych, które – co do zasady – stanowią zespół elementów 

takich jak system mocowania na gruncie, panele fotowoltaiczne, inwertery, transformatory 

oraz system okablowania, zaliczenie ich do kategorii instalacji odnawialnych źródeł energii  

w rozumieniu art. 2 pkt 13 u.o.z.e. nie powinno budzić zasadniczych wątpliwości. Podobnie  

w odniesieniu do przesłanki określającej, że energia wytwarzana w takim zespole elementów 

wytwarzana być musi z odnawialnego źródła energii, jakim w przypadku farm 

fotowoltaicznych jest energia promieniowania słonecznego, jej spełnienie jest jednoznaczne. 

Należy jednak zwrócić uwagę na określoną przez ustawodawcę konieczność wyodrębnienia 

zespołu urządzeń służących do wytwarzania energii. Z uwagi na brak w regulacji u.o.z.e. 

definicji ustawowej „wyodrębnienia”, nie jest jasne do jakiego rodzaju wyodrębnienia, 

                                                 
27

 Na temat procesu budowlanego zob. podrozdział 2.2. Planowanie przestrzenne jako forma reglamentacji 

zagospodarowania terenu. 
28

 Szerzej na temat rodzajów definicji występujących w tekstach prawnych oraz definicji legalnej zakresowo 

pełnej por. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady – reguły – wskazówki, Warszawa 2017, s. 176-191. 
29

 Tamże, s. 293. 
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wyodrębnienia przestrzennego czy technologicznego, odwołał się ustawodawca w art. 2 pkt 

13 u.o.z.e. Zakres niniejszej pracy nie uzasadnia jednak przedstawienia w tym miejscu 

wykładni przywołanego pojęcia. Podobne wątpliwości wzbudzać może wymóg opisania 

poprzez dane techniczne i handlowe urządzeń wchodzących w skład instalacji odnawialnego 

źródła energii. Również jednak ta problematyka zdaje się przekraczać zakres czynionych 

rozważań. 

Podsumowując powyższe rozważania uznać należy, że w przypadku spełnienia przez 

farmy fotowoltaiczne wszystkich przesłanek wskazanych w definicji art. 2 pkt 13 u.o.z.e. 

powinny być one zaliczane do kategorii instalacji odnawialnego źródła energii na potrzeby 

regulacji u.o.z.e. 
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1.4. Farma fotowoltaiczna jako obiekt budowlany 

 

Jakkolwiek tematyka niniejszej pracy skupiona jest wokół początkowego etapu 

procesu budowlanego
1
, koncentrując się na kwestiach związanych z określeniem 

przeznaczenia terenu, sposobu jego zagospodarowania oraz warunków zabudowy dla 

inwestycji budowlanych stanowiących farmy fotowoltaiczne, podążając za przyjętą przez 

K. Małysę-Sulińską systematyką procesu budowlanego, za kolejny jego etap uznać należy 

regulowany przepisami pr.bud. ogół czynności, zmierzających w sposób bezpośredni 

douzyskania zgody organu administracji publicznej na prowadzenie robót budowlanych
2
. 

Z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy wskazanymi etapami procesu budowlanego warto 

w tym miejscu podjąć próbę określenia charakteru farm fotowoltaicznych na gruncie 

przepisów pr.bud. 

Zgodnie z art. 3 pkt 7 pr.bud., przez roboty budowlane należy rozumieć tak budowę, 

jak i prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego. Wspólnym mianownikiem, dla wskazanych w przytoczonym przepisie 

czynności, jest zaś ich odnoszenie do kategorii obiektów budowlanych. Tym samym, 

dokonując oceny, czy dane prace stanowią roboty budowlane w rozumieniu pr.bud.,  

w pierwszej kolejności koniecznym jest zweryfikowanie, czy odnoszą się one do inwestycji 

budowlanejstanowiącej obiekt budowlany. Celem zatem rozstrzygnięcia, czy realizacja farmy 

fotowoltaicznej stanowi kategorię robót budowlanych, a tym samym czy podlega 

reglamentacji pr.bud., koniecznym jest rozstrzygnięcie, czy może ona zostać zakwalifikowana 

do kategorii obiektów budowlanych na gruncie pr.bud. W tym celu koniecznym jest zaś 

sięgnięcie do przepisu art. 3 pkt 1 pr.bud., którywskazuje, że obiektem budowlanymjest 

budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, który wzniesiony jest  

z użyciem wyrobów budowlanych.Ustawodawca rozstrzygną równocześnie, że budynkiem 

jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
3
. Utrwalone orzecznictwo 

sądów administracyjnych jednoznacznie wskazuje, że dla stwierdzenia, czy dany obiekt 

budowlany jest budynkiem istotny jest rzeczywisty stan danego obiektu budowlanego 

wyznaczony powyższymi kryteriami ustawowymi, czyli wspomnianym powyżej trwałym 

                                                 
1
 Na temat procesu budowlanego zob. podrozdział 2.2. Planowanie przestrzenne jakoforma reglamentacji 

zagospodarowania terenu. 
2
 Por. K. Małysa-Sulińska, Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych, Warszawa 2012, s. 23. 

3
Por. art.3 pkt 2 pr.bud. 
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związaniem obiektu z gruntem, wydzieleniem z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 

oraz posiadaniem fundamentów oraz dachu
4
. Tym samym zaś, obiekt budowlany wykonany 

bez przegród zewnętrznych, fundamentów bądź bez dachu lub też niezwiązany trwale  

z gruntem, czyli nieposiadający którejkolwiek z przywołanych cech, nie może być uznany za 

budynek w rozumieniu pr.bud.Stwierdzić wobec tego należy, że tak sformułowana definicja 

nie pozwala na zakwalifikowanie farm fotowoltaicznych do kategorii budynków, ponieważ  

z jednej strony inwestycje te nie są wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród, 

równocześnie też nie sposób wyobrazić sobie istnienia dachu nad tego rodzaju inwestycjami, 

skoro ich funkcjonalną istotą jest ekspozycja na promieniowanie słoneczne
5
. 

Nie sposób również zakwalifikować farm fotowoltaicznych do kategorii obiektów 

małej architektury, bowiem obiekty te zostały zdefiniowane, jako niewielkie obiekty,  

w szczególności odnoszące się do kultu religijnego, czy też stanowiące elementy architektury 

ogrodowej albo służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku
6
. Jakkolwiek definicja 

ustawowa obiektu małej architektury nie stanowi katalogu zamkniętego, co umożliwia 

niewątpliwie zakwalifikowanie jako obiekt małej architektury również innych obiektów, poza 

wyraźnie w niej wymienionymi, to jednak należy mieć na względzie, że za obiekty małej 

architektury mogą być uznane jedynie obiekty niewielkie i rodzajowo podobne do tych, które 

zostały w niej wymienione
7
. Tym samym zaś nie powinno budzić wątpliwości wyłączenie 

możliwości uznania farm fotowoltaicznych za obiekty małej architektury.  

Zatem jedyną możliwością dla przyjęcia, że farmy fotowoltaicznestanowią kategorię 

obiektu budowlanego pozostaje zakwalifikowanie tego rodzaju inwestycji budowlanych do 

kategorii budowli w rozumieniu pr.bud. Przez pojęcie budowli natomiast, zgodnie z art. 3 pkt 

3 pr.bud. ustawodawca rozumie obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, 

sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 

tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 

ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 

                                                 
4
 Por. np. wyrok WSA w Krakowie z dnia 21 grudnia 2018 r., II SA/Kr 1221/18, LEX nr 2603723; wyrok WSA 

w Gdańsku z dnia 9 maja 2018 r., II SA/Gd 165/18, LEX nr 2493225; wyrok WSA w Białymstoku z dnia 14 

czerwca 2017 r., I SA/Bk 43/17, LEX nr 2309307. 
5
 Bliżej na temat konstrukcji farm fotowoltaicznych por. podrozdział 1.2. Inwestycja budowlana stanowiąca 

farmę fotowoltaiczną. 
6
 Por. art. 3 pkt 4 pr.bud.,zgodnie z którym poprzez obiekt małej architektury rozumieć należy niewielkie 

obiekty, a w szczególności: a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, b) posągi, wodotryski 

i inne obiekty architektury ogrodowej, c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 
7
 Zob. wyrok NSA w Warszawie z dnia 18 lipca 2018 r., II OSK 2077/16, LEX nr 2527196.   
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techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 

konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 

budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych 

(kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych i innych 

urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.Stwierdzić należy, że 

ta definicja legalna ukształtowana została jako połączenie definicji negatywnej oraz 

przykładowego wyliczenia
8
. Tym samym zaś, kategoria budowli zdaje się obejmować 

najszerszy katalog obiektów budowlanych.Przywołana definicja ustawowa pozwala niejako 

na domniemywanie, że w sytuacji niemożności zakwalifikowania danego obiektu 

budowlanego jakobudynku czy też obiektu małej architektury, uznać go należy za obiekt 

budowlany będący budowlą. W tym miejscu warto przypomnieć, że w treści art. 3 pkt 1 

pr.bud., stanowiącego definicję legalną obiektu budowlanego, którym określone zostały jak 

już wskazano budynki, budowle i obiekty małej architektury, wprowadzone zostały dwa 

dodatkowe wymagania odnośnie wszystkich rodzajów obiektów budowlanych, określające 

żeich elementamipozostają również instalacje
9
 zapewniające możliwość użytkowania 

obiektów budowlanych zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz że obiekty 

budowlanewzniesionemuszą być z użyciem wyrobów budowlanych
10

. Wracając jednak do 

definicji budowli, wskazać należy, że zawiera ona jedynie przykładowy katalog obiektów 

                                                 
8
 Por. Z. Niewiadomski (red.), Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2016, s. 45. 

9
 Ustawodawca na gruncie pr.bud. nie zdefiniował pojęcia instalacji, zaś orzecznictwo sądów administracyjnych 

zalicza urządzenia budowlane wskazane w art. 3 pkt 9 pr.bud. do zakresu pojęcia instalacji (por. np. wyrok WSA 

w Poznaniu z dnia 9 marca 2016 r. IV SA/Po 890/15, LEX nr 2008833). 
10

 Pojęcie wyrobu budowlanego również nie zostało zdefiniowane w pr.bud. Do wyrobów budowlanych odnosi 

się jednak art. 10 pr.bud. Dość powszechnie przyjmowane jest w orzecznictwie sądów administracyjnych, iż 

pojęcie to zostało przez ustawodawcę wprowadzone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z późn. zm.) poprzez odesłanie w jej art. 2 pkt 1 bezpośrednio do 

definicji zamieszczonej w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 

9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych  

i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.Urz.UE.L 88 z 4 kwietnia 2011 r., s. 5 z późn. zm.) Zgodnie  

z powyższym, "wyrób budowlany" oznacza zatem każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do 

obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają 

na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących 

obiektów budowlanych. Zatem o zaliczeniu wyrobu lub zestawu do kategorii wyrobów budowlanych decydować 

winien cel (trwałe wbudowanie), w którym wyrób budowlany został wyprodukowany i wprowadzony do obrotu, 

a także jego indywidualne właściwości, mające mieć wpływ na właściwości użytkowe obiektu budowlanego. 

Takie podejście powinno wyłączać z zakresu definicji np. materiały wykończeniowe. Wyrobem budowlanym, 

jest zatem rzecz ruchoma, bez względu na stopień przetworzenia, przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 

jako zestaw wyrobów i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa www. art. 5 ust. 

1 pkt 1 pr.bud. Wskazuje się, iż wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót 

budowlanych, o ile: jest oznakowany CE albo został umieszczony w określonym przez Komisję Europejską 

wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej lub też jest oznakowany znakiem budowlanym 

(por. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2017 r., II SA/Wr 219/17, LEX nr 2370556).  
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budowlanych, które różnią się od siebie pod względem konstrukcyjnym, gabarytowym oraz 

funkcjonalnym. Zauważyć również wypada, że jakkolwiek farma fotowoltaiczna nie została 

ujęta w przepisie art. 3 pkt 3 pr.bud. ani wprost jako obiekt budowlany, ani też panele 

fotowoltaiczne nie zostały wskazane jako urządzenia techniczne, którychczęści 

budowlanestanowią budowlę w rozumieniu pr.bud., nie oznacza to, że nie możnatraktować 

farmy fotowoltaicznej,jako budowli 

w rozumieniu pr.bud. Wskazać można bowiem na wiele podobieństw farm fotowoltaicznych 

w stosunku do kategorii budowli wskazanych bezpośrednio w treści przywołanego przepisu. 

Zauważyć należy, że podobne cechy mają wolno stojące oraz trwale związane z gruntem 

urządzenia reklamowe, zasadniczo podobne do farm fotowoltaicznych zarówno pod 

względem konstrukcji jak i rozmiaru. W powyższym kontekście wskazać należy jednak na 

stanowisko NSA, który rozstrzygając o możliwości zakwalifikowania farmy 

fotowoltaicznejdo kategorii budowli, wskazał na konieczność dokonania oceny tego rodzaju 

inwestycji budowlanej w oparciu spełnienie kryteriów sposobu budowy, wyglądu oraz 

funkcji
11

.NSAwywiódł, że żadne z powyższych kryteriów nie jest wspólnym dla farmy 

fotowoltaicznej i wskazanych przykładowo w art. 3 pkt 3 pr.bud. budowli, wskazując 

równocześnie, że nie są one ani z budowy, ani z wyglądu zbliżone do paneli 

fotowoltaicznych, a dodatkowo spełniają odmienne funkcje, z których żadna nie polega na 

funkcji zamiany energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Równocześnie 

jednak NSA słusznie wskazał, że kryterium zamiany, czy też wytwarzania energii spełniają 

urządzenia techniczne, których części budowlane stanowią budowle w myśl definicji art. 3 

pkt 3 pr.bud., wskazując w tym kontekście na kotły i piece przemysłowe służce do 

wytwarzania energii cieplnej oraz elektrownie jądrowe służce wytwarzaniu energii 

elektrycznej. Skoro zatem wytwarzaniu energii elektrycznej służą także panele 

fotowoltaiczne, należy je uznać za urządzenia techniczne, a za budowle jedynie części 

budowlane tych urządzeń technicznych, jako odrębne pod względem technicznym części 

                                                 
11

 Zob. wyrok NSA w Warszawie z dnia 18 grudnia 2018, II FSK 1275/18, LEX nr 2627301. Wskazać należy, 

że przywołany wyrok wydany został w sprawie dotyczącej zakwalifikowania farm fotowoltaicznych do kategorii 

budowli w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), zgodnie z którym budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa 

budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w 

rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość 

użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Jednocześnie z uwagi na zakres niniejszej pracy stwierdzić 

należy, że zaliczenie do kategorii budowli jedynie części budowlanych farm fotowoltaicznych wpływa jedynie 

na objęcie farm fotowoltaicznych regulacją pr.bud. oraz sposób kalkulacji wysokości podatku od nieruchomości, 

nie wpływając jednak na wykładnię przepisów u.p.z.p.  
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przedmiotów składających się na całość użytkową farmy fotowoltaicznej
12

. Panele 

fotowoltaiczne wraz ze stołami konstrukcyjnymi oraz innymi elementami farmy tworzą 

bowiemcałość użytkową, ale nie tworzą całości technicznej, gdyż są wykonane według innej 

techniki i technologii. Stoły konstrukcyjne wraz z kotwami wbijanymi w ziemię to proste 

konstrukcje stalowe, natomiast panele fotowoltaiczne to zaawansowane technicznie elementy 

półprzewodnikowe, w których następuje zamiana energii promieniowania słonecznego w 

energię elektryczną w wyniku zjawiska fotowoltaicznego. 

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że budowa farmy fotowoltaicznej jako 

zespołu paneli fotowoltaicznych zamocowanych do gruntu za pomocą specjalnego systemu 

kotew oraz funkcja jaką spełniają,przesądza o zakwalifikowaniu do kategorii budowli  

w rozumieniu pr.bud.jedynie ich części budowlanych, co jednak przesądza o objęciu farm 

fotowoltaicznych regulacjami pr.bud. właściwymi dla etapu procesu budowlanego 

zmierzającego do uzyskania zgody organu administracji publicznej na prowadzenie robót 

budowlanych. 

W konsekwencji powyższych ustaleń stwierdzić należy, że dla wykonywania 

większości rodzajów robót budowlanych
13

, których wykonanie jest konieczne dla realizacji 

                                                 
12

 Por. podobne rozstrzygnięcie w wyroku WSA w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010 r., I SA/Gl 321/10, LEX nr 

611449. 
13

 Zgodnie z art. 3 pkt 6 pr.bud., budową jest wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, które 

winno być rozumiane, jako wykonanie od podstaw nowego obiektu budowlanego, a także jego odbudowa, 

rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. Brak legalnych definicji odbudowy, rozbudowy oraz nadbudowy 

obiektu budowlanego, czyni koniecznym posłużenie się w tym miejscu wypracowanymi przez doktrynę 

definicjami. I tak, przez odbudowę należy rozumieć odtworzenie istniejącego pierwotnie obiektu budowlanego 

w tym samym miejscu oraz z zachowaniem pierwotnych wymiarów i układu funkcjonalnego. Odbudowa 

polegać zatem będzie, co do zasady, na odtworzeniu obiektu budowlanego, której efektem będzie nowy obiekt 

budowlany, nawet jeśli będzie zawierał elementy wykorzystane z poprzedniego obiektu. Nadbudowa polega zaś 

na powiększeniu istniejącego obiektu budowlanego przez zwiększenie jego wysokości z zachowaniem tej samej 

powierzchni zabudowanej. Mieszczącą się zaś w kategorii pojęcia budowa rozbudową będzie zmiana, innych 

poza wysokością, charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, jak kubatura, powierzchna zabudowy, 

jego długość czy szerokość. Wracając do analizy pojęć wprowadzonych przez ustawodawcę w art. 3 pkt 7 

pr.bud. na potrzeby zdefiniowania pojęcia robót budowlanych, wskazać należy na występujące w nim pojęcie 

przebudowy obiektu budowlanego. Poprzez pojęcie przebudowy, należy zgodnie z definicją legalną art. 3 pkt 7a 

pr.bud. rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów 

użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, 

jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku 

dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa 

drogowego. Również pojęcie remontu zostało przez ustawodawcę zdefiniowane i zgodnie z art. 3 pkt 8 pr.bud. 

stanowi wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu 

stanu pierwotnego, a niestanowiących równocześnie bieżącej konserwacji obiektu budowlanego, przy czym 

dopuszcza się przy prowadzeniu remontu stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie 

pierwotnym. W tym miejscu wskazać należy, że ustawodawca nie wprowadził dotychczas ustawowej definicji 

pojęcia montażu jak i rozbiórki. O ile pojęcie rozbiórki nie budzi co do zasady problemów interpretacyjnych, 

będąc uznawanym za rodzaj robót budowlanych zmierzających do demontażu i usunięcia określonego obiektu 

budowlanego lub jego części, to określenie zakresu pojęcia montażu może nastręczać już pewnych trudności. Co 

do zasady jednak, winno ono być rozumiane, jako wykonywanie takiego rodzaju robót budowlanych, które 
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obiektów budowlanych, ustawodawca przewidział konieczność uzyskania zezwolenia 

właściwego organu administracji publicznej, przybierającego formę bądź decyzji 

administracyjnej o pozwoleniu na budowę bądź tzw. zgłoszenia
14

. Zgodnie zaś z art. 28 ust. 1 

pr.bud., zasadą pozostaje wymóg legitymowania się przez inwestora decyzją administracyjną 

o pozwoleniu na budowę tak dla rozpoczęcie, jak i samego prowadzenia robót 

budowlanych
15

. Zasadą jest również, że w drodze jej wydania dochodzi do zatwierdzenia 

przedłożonego przez inwestora wraz z wnioskiemprojektu budowlanego stanowiącego 

integralną część rozstrzygnięcia
16

. W sposób jednoznaczny stwierdzić również należy, że ten 

akt indywidualny nie znajduje na gruncie pr.bud. żadnej alternatywy
17

. 

Wspomniana powyżej reguła rozpoczynania i prowadzenia robót budowlanych  

w oparciu o decyzję o pozwoleniu na budowę, doznała jednak ograniczenia już na gruncie 

samego pr.bud. W tym kontekście w pierwszej kolejności wskazać należy na art. 29 ust. 1 i 2 

pr.bud., zawierający enumeratywny, a więc niemogący być interpretowanym w sposób 

ekstensywny, katalog inwestycji budowlanych dla których prowadzenia nie jest koniecznym 

                                                                                                                                                         
polegają na składaniu elementów w całość stanowiącą przykładowo obiekt budowlany (por. 

Z. Niewiadomski (red.), Prawo…, s. 55). 
14

 Por. art. 30 ust. 1 pr.bud. Z uwagi na zakres opracowania nie będzie w nim przedstawiana szczególna 

procedura reglamentacyjna, wskazana w art. 29a pr.bud., dotycząca przyłączy elektroenergetycznych, 

wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych oraz stacji ładowania,  

w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. 

U. poz. 317). 
15

 Por. art. 3 pkt 12 pr.bud. Jak słusznie wskazuje się w literaturze przedmiotu, również prowadzenie robot 

budowlanych, stanowiących proces ciągły, zmierzający, co do zasady, do powstania obiektu budowlanego, 

wymaga by inwestor posiadał wykonalną decyzję administracyjną o pozwoleniu na budowę (por.  

Z. Niewiadomski (red.), Prawo…, s. 275). 
16

 Por. art. 34 ust. 4 pr.bud.  
17

 W szczególności zaś niedopuszczalne jest uznawanie za takową decyzji wydawanej w trybie art. 34 ust. 5 pr. 

bud., czyli decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego. Taka decyzja nie stanowi bowiem legitymacji do 

rozpoczęcia i prowadzenia w oparciu o nią robót budowlanych. Stanowi ona tylko potwierdzenie, że 

przedłożony przez inwestora projekt budowlany, spełnia wymogi prawem przewidziane (por. K. Małysa-

Sulińska, Administracyjnoprawne aspekty…, s. 201). Wskazać jednak należy, na istotne znaczenie jakie posiada 

w tym kontekście art. art. 110 § 1 k.p.a., stanowiący, iż organ administracji publicznej, który wydał decyzję, jest 

nią związany od chwili jej doręczenia lub ogłoszenia, o ile kodeks nie stanowi inaczej. Co z tym idzie, również 

decyzja zatwierdzająca projekt budowlany wiąże organ administracji publicznej przy wydawaniu następnie 

decyzji udzielającej pozwolenie na budowę. Z uwagi jednak na fakt, iż decyzje administracyjne zatwierdzające 

projekt budowlany są decyzjami czasowymi, obowiązującymi przez okres w nich wskazany, w żadnym jednak 

wypadku nie dłużej niż przez okres jednego roku (por. art. 34 ust. 5 pr.bud. in fine) pojawiać się mogą istotne 

wątpliwości w sytuacjach, gdy pomiędzy decyzją zatwierdzającą projekt budowlany a decyzją udzielającą 

pozwolenia na budowę zmianie ulegnie sytuacja prawna. Ta problematyka nie została dotychczas w sposób 

jednoznaczny rozstrzygnięta tak przez ustawodawcę jak przez doktrynę (por. A. Plucińska-Filipowicz, A. 

Kosicki, Art. 34. [w:]Prawo budowlane. Komentarz aktualizowany. System Informacji Prawnej LEX 2018). 

Skądinąd, wątpliwym w tym kontekście zdaję się być traktowanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany, 

jako swoistego rodzaju promesy dla późniejszego uzyskania przez inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Wyobrazić sobie bowiem można sytuację, w  której do zatwierdzenia projektu budowlanego dochodzi w oparciu 

o zapisy wydanej decyzji o warunkach zabudowy, podczas gdy w późniejszym terminie, na skutek wejścia w 

życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uwarunkowania dla inwestycji w nim określone w 

sposób znaczący różnią się od tych określonych w decyzji lokalizacyjnej. Zdaniem autorki, przemawia to za 

traktowaniem decyzji zatwierdzającej projekt budowlany, jako potwierdzenia dokonywanego przez organ 

administracji publicznej, że w dniu jej wydania przedłożony projekt budowlany był zgodny z przepisami prawa.  
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legitymowanie się przez inwestora decyzją o pozwoleniu na budowę
18

. Ten katalog rodzajów 

budów i robót budowlanych, nie stanowi jednak o ich całkowitym wyłączeniu spod 

reglamentacji pr.bud. W myśl bowiemjuż samego art. 29 ust. 4 pkt 2 oraz art. 30 ust. 1 i art. 

31 ust. 2 pr.bud., wskazane w nich inwestycje budowlane, jakkolwiek wyłączone spod 

obowiązku prowadzenia w oparciu o decyzję o pozwoleniu na budowę, podlegają jednak 

uproszczonej procedurzezgłoszeniowej w trybie określonym w art. 30–31 pr.bud.Niezależnie 

od powyższego, z uwagi na ustawowy obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę 

dla wszystkich przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko lub oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, dochodzić może do sytuacji,  

w których pomimo zaliczenia danej inwestycji budowlanej do katalogu art. 29 ust. 1 i 2 

pr.bud., stanie się ona ostatecznie dla inwestora konieczna do uzyskania
19

.  

Zestawienie treści powyższych przepisów, prowadzi do konkluzji, iż istnieje również 

kategoria robót budowlanych, dla których ustawodawca nie przewidział tak obowiązku 

uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę, jak i dokonywania ich zgłoszenia.Zwolnienie 

takie może również wynikać wprost z ustaw szczególnych
20

 jak i być wynikiem wykładni 

poszczególnych przepisów
21

. Co do zasady roboty budowlane zwolnione przez ustawodawcę 

z konieczności reglamentacji w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę lub trybu zgłoszenia, 

dotyczą realizacji nieskomplikowanych inwestycji budowlanych, o znikomym bądź żadnym 

wpływie na bezpieczeństwo ludzi, mienia czy środowiskanaturalnego. Dokonanie jednak 

prawidłowej kwalifikacji danej inwestycji budowlanej, która następnie skutkować będzie 

podjęciem przez inwestora oraz organ administracji publicznej decyzji o zastosowaniu danego 

trybu reglamentacyjnego, będzie miało zasadnicze znaczenie dla powodzenia prowadzonego 

procesu budowlanego. Jakkolwiek taka interpretacja przepisów ma charakter kazuistyczny,  

w przypadku ich błędnej wykładni dojść może do stwierdzenia jednej z kategorii samowoli 

                                                 
18

 Tak K. Małysa-Sulińska, Administracyjnoprawne aspekty…, s. 127. Zob. również wyrok WSA w Opolu z dnia 

28 października 2013 r., II SA/Op 326/13, LEX nr 1395440. 
19

 Por. art. 29 ust. 3 pr.bud. w zw. z art. 59 u.u.i.ś. Bliżej na ten temat zob. B. Opaliński (red.), Ustawa  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz, Warszawa 2016, s. 137. 
20

 Zob. przykładowo art. 6 i 7 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów  

i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (t.j. Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1345 z późn. zm.), czy też art. 11a i 11f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z 

późn. zm.), dalej jakou.d.p. 
21

 W orzecznictwie sądów administracyjnych dostrzeżony został problem nieuregulowania przez ustawodawcę 

kwestii związanej z obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla wykonywania robót 

budowlanych wykonywanych w sytuacjach, gdy potrzeba ich natychmiastowego wykonania jest wynikiem 

zaistnienia sytuacji awarii. Sądy administracyjne w drodze stosowanej wykładni formułują normy wyłączające 

roboty budowlane prowadzone w takim awaryjnym trybie spod obowiązku reglamentacyjnego pr.bud. (por. np. 

wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 8 lutego 2018 r., II SA/Rz 1300/17, LEX nr 2466716). 



57 

 

budowlanych, a co za tym idzie również do powstania szeregu negatywnych dla inwestora 

skutków
22

. W powyższym kontekście pozytywnie należy oceniać zauważalną tendencję do 

poszerzania katalogu robót budowlanych niewymagających uzyskiwania decyzji  

o pozwoleniu na budowę
23

.  

Na omawianym etapie procesu budowlanego prowadzonego w odniesieniu do farm 

fotowoltaicznych, koniecznym jestostateczne zdefiniowanie przez inwestora konkretnych 

parametrów inwestycji budowlanej, które w rezultacie zdeterminuje tryb właściwego 

postępowania administracyjnego.Z uwagi na brak ustawowego wyłączenia farm 

fotowoltaicznych spod obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, dla ich 

realizacji koniecznym będzie wystąpienie o jego wydanie. Zatem przed rozpoczęciem robót 

budowlanych polegających na montażu połączonych ze sobą paneli fotowoltaicznych 

koniecznym jest uzyskania pozwolenia na budowę, ponieważ nie należą do żadnej z kategorii 

obiektów budowlanych wymienionych w art. 29 ust. 1 i 2 pr.bud.
24

 

Nieprawidłowości zaistniałe na tym etapie procesu budowlanego, skutkować mogą 

dotkliwymi konsekwencjami, jakie wynikają z prowadzenia robót budowlanych bez 

wymaganego zgłoszenia czy też pozwolenia na budowę, czyli możliwością uznania inwestycji 

budowlanej za samowolę budowlaną. Problematyka samowoli budowlanej
25

, wiąże się zaś 

bezpośrednio z kolejnym etapem procesu budowlanego, a to z etapem polegającym na 

faktycznym wykonywaniu robót budowlanych, którego przedstawianie w tym miejscu nie jest 

jednak uzasadnione zakresem i tematyką niniejszej pracy. 

                                                 
22

 Bliżej na ten temat por. M. Cherka, W. Grecki, Samowola budowlana w polskim prawie budowlanym, 

Warszawa 2013, s. 85 i n. oraz K. Małysa-Sulińska, Administracyjnoprawne aspekty…, s. 202 i n. 
23

 Por. ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego 

przedsiębiorców(Dz. U. poz. 2255 z późn. zm.) 
24

 Por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 12 grudnia 2014, II SA/Kr 1466/14, LEX nr 1996385. 
25

Wskazać jednak wypada, że ustawodawca nie wprowadził legalnej definicji samowoli budowlanej, przyjęte 

zostało jednak szerokie rozumienie tego pojęcia, uznające samowolę budowlaną za naruszenie prawa 

budowlanego (por. M. Cherka, W. Grecki, Samowola budowlana…, s. 32 i n.) 
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Rozdział 2 Uwarunkowania prawne a lokalizacja farm fotowoltaicznych 

 

2.1. Przestrzeń jako dobro podlegające ochronie prawnej 

 

 Przystępując do rozważań na temat prawnej reglamentacjiprzestrzeni, w pierwszej 

kolejności wypada określić charakter, podjąć próbę dookreślenia ontologicznego statusu 

samego pojęcia przestrzeni, również jako przedmiotu regulacji prawnych z dziedziny 

planowania i zagospodarowania przestrzennego. 

Potoczne, a zatem oderwane od nauki rozumienie pojęcia przestrzeń, kształtuje się 

jako nieograniczony obszar trójwymiarowy, w którym zachodzą wszystkie zjawiska fizyczne, 

czy też część takiego obszaru objęta jakimiś granicami
1
.Wskazać również warto na szereg 

atrybutów, czy też cech charakterystycznych tak pojmowanej przestrzeni. Pierwszym z nich 

jest jej skończoność i wyłączność, oznaczająca, że każdemu obiektowi przypisuje się jedno 

miejsce w przestrzeni, w którym dany obiekt może się znajdować. Skończoność i wyłączność 

przestrzeni to cechy, które umożliwiają dokonywaniejej pomiaru w jednostkach fizycznych. 

Kolejnymi cechami charakterystycznymi, pozostaje istnienie określonego, dającego się 

zmierzyć w jednostkach miary, dystansu pomiędzy umiejscowionymi w przestrzeni obiektami 

oraz możliwość orientowania kierunków geograficznych w oparciu o położenietakich 

obiektów. Konsekwencją zaś istnienia atrybutu odległości i kierunku, jest możliwość 

określania sąsiedztwa obiektów w przestrzeni, które znajdować się mogą od siebie w różnych 

odległościach i kierunkach.Tak rozumiana przestrzeń jest zaś wypełniona, utworzona  

z obiektów fizycznych naturalnych lub antropogenicznych
2
. Rozumiana w powyższy sposób 

przestrzeń oraz czas, stanowią zatem nieodłączne elementy istnienia i działania człowieka, 

tworząc otaczającą go czasoprzestrzeń
3
. 

Równocześnie wskazać należy, że pojęciu przestrzeni nadawane są różnorodne 

znaczenia, w zależności od dziedzin i dyscyplin naukowych, w ramach których stanowi ona 

przedmiot badawczy
4
.Odmiennie jest ona definiowana w dyscyplinach takich jak filozofia, 

                                                           
1
 Zob. https://sjp.pwn.pl/szukaj/przestrze%C5%84.html (dostęp: 23.01.2019 r.) 

2
 Por. R. Szul, Przestrzeń Gospodarka Państwo, Warszawa 1991, s. 31. 

3
 Zgodnie z teorią względności A. Einstaina czas, jest bowiem kolejnym wymiarem przestrzeni obok trzech 

wymiarów podstawowych: długości, szerokości oraz wysokości. Tak R. Tadeusiewicz, Czasoprzestrzeń – 

pojęcie trudne dla uczonych i łatwe (pozornie) dla laików – felieton, Gazeta Krakowska, 23 sierpnia 2017 r. Zob. 

też K. Sieniawska, Z rozważań nad pojęciem przestrzeni i nieruchomości – od filozofii do praktyki stosowania 

prawa [w:] I. Niżnik-Dobosz (red.), Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego. 

Publiczne prawo rzeczowe, Warszawa 2012, s. 16.  
4
 Aktem prawnym, który określa dziedziny oraz dyscypliny naukowe jest rozporządzenie Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz 
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matematyka, informatyka, czy też w ramach dziedzin humanistycznych lub społecznych,  

w dyscyplinach takich jak muzykologia, socjologia, psychologia czy nauki prawne
5
.Nie jest 

jednak możliwym, ani nie jest zamiarem autorki,tak z uwagi na konstrukcję, jak i cele pracy, 

przedstawianie w tym miejscu interdyscyplinarnych analiz pojęcia przestrzeni, które odnaleźć 

można w dostępnej literaturze naukowej
6
.Jednak to właśnie rodzaj nauki, na potrzeby której 

poszukiwane jest znaczenie pojęcia przestrzeni, determinował będzie ostateczny wybór 

odnośnego znaczenia.  

Również jednak z perspektywy nauk prawnych, poszczególnych gałęzi prawa, 

przestrzeń jawi się jako pojęcie wieloznaczne, jednakowoż zawsze mające charakter 

ograniczony, co pozwala na objęcie tak rozumianej przestrzeni określoną regulacją 

prawną
7
.Równocześnie, zasadnym zdaje się wskazanie, że pojęcie przestrzeni bywa 

różnorodnie rozumiane w naukach prawnych
8
. I tak, najszersze rozumienie pojęcia 

przestrzeni oznacza przestrzeń prawa, czylikoncepcję teoretyczną, stanowiącą narzędzie 

badania kultury prawnej, jak i element rzeczywistości dostępnej dla jednostki w ramach jej 

sytuacji prawnej czy też zakres konkretnej regulacji prawnej
9
. Niezwykle szeroką, również 

zasługującą na uwagę definicję pojęcia przestrzeni prawnej, rozumianej jako „ogół 

świadomych zachowań się ludzi wzajem wobec siebie pod względem prawa, a więc wziętych 

pod uwagę pod tym jednym względem” zaproponował F. Longchamps
10

.  

Zapewne właśnie z uwagi na wieloznaczność pojęcia przestrzeni, ustawodawca nie 

wprowadza definicji tego pojęcia, pozostawiając je poza zakresem regulacji ustawowych,  

a tym samym i języka prawnego
11

. Nie powinno jednak wzbudzać sprzeciwu przyjęcie na 

potrzeby niniejszej pracy rozumienia przestrzeni jako przedmiotu reglamentacji prawa 

                                                                                                                                                                                     
dyscyplin artystycznych (Dz. U. poz. 1818), wydane na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 5 ust. 3 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) 
5
 Zob. np. K. Januszkiewicz, O przestrzeni cyfrowej i nie tylko, Archivolta 2/2012 s. 48-55; C. Banasiński, 2. 

Cyberbezpieczeństwo jako przedmiot badań [w:]Cyberbezpieczeństwo, Wolters Kluwer Polska 2018.;  

J. Dziedzic – Bukowska, J. Jaworski, P. Sosnowski, Leksykon prawa budowlanego, planowania przestrzennego, 

gospodarki nieruchomościami, Warszawa 2016, s. 172; P. Saternus, Leksykon urbanistyki i planowania 

przestrzennego, Warszawa 2013, s. 249; M. Berdel-Dudzińska, Konteksty przestrzeni [w:] I. Niżnik-Dobosz 

(red.) Przestrzeń i nieruchomości…, s. 411–427; A. Mayer, Socjologia przestrzeni i przestrzeń miejska, 

Warszawa 2010, s. 44–49; B. Gutowski, Przestrzeń marzycieli. Miasto jako projekt utopijny, Warszawa 2006, s. 

250 i n.; W odniesieniu do obszaru badawczego prawa administracyjnego por. J. Zimmermann,Przestrzeń w 

prawie administracyjnym, Warszawa 2013;  
6
 Tamże oraz przywołana literatura. 

7
 Por. M. Kotulski, Problemy w kształtowaniu przestrzeni w procesie planowania i zagospodarowania 

przestrzennego [w:] I. Niżnik-Dobosz (red.)Przestrzeń i nieruchomości…, s. 37. 
8
 Por. J. Zimmermann, Przestrzeń w  prawie administracyjnych, Warszawa 2013. 

9
 Tak D. Trzcińska, Prawo planowania i zagospodarowania przestrzennego z perspektywy środowiska i jego 

ochrony, Warszawa 2018, s. 61 oraz przywołana tam literatura. 
10

Tak F. Longchamps, Z problemów poznania prawa, Wrocław 1968, s.41. 
11

 Tak D. Trzcińska, Prawo planowania…, s. 62. 
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regulującego przebieg procesu budowlanego, stanowiącejszczególne dobro prawne
12

 

wymagające ochrony oraz racjonalnej reglamentacji z uwagi na jego ograniczony charakter
13

. 

W takim zaś rozumieniu,przestrzeń jawić się powinna jako część powierzchni Ziemi wraz ze 

wszelkimi częściami składowymi będącymi elementami jej struktury. 

Nie powinno również ulegać wątpliwości, że związek pomiędzy człowiekiem, 

stanowiącym skądinąd element przestrzeni, a w powyższy sposób rozumianą przestrzenią, 

polega na nieustannym oraz wzajemnym oddziaływaniu. Z jednej bowiem strony człowiek, 

poprzez swoją aktywność kształtuje przestrzeń, a z drugiej – przestrzeń, poprzez możliwości  

i ograniczenia jakie stwarza dla człowieka, determinujejego możliwości oraz podejmowane 

działania. Wzajemne oddziaływanie na siebie elementów czasoprzestrzeni, jako pewnego 

rodzaju układu zamkniętego, który ulega przekształceniom pod wpływem wzajemnego ich na 

siebie oddziaływania, opisane zostało przez R. Szula. Autor ten przedstawia oraz 

analizujeszeroki wachlarz zależności, zachodzących pomiędzy przestrzenią a czynnikami 

ekonomicznymi, społecznymi i politycznymi, na skutek czegodochodzi do zmian tych 

czynników, jak i samej przestrzeni
14

. Szeroko rozumiana zaś działalność produkcyjna  

i konsumpcyjna człowieka, tuż obok czynników naturalnych, przedstawiana jest, jako 

bezpośrednio kształtująca właśnie fizyczny wymiar przestrzeni
15

.  

Równocześnie za naturalną – co do zasady – cechę aktywności człowieka uznać 

należy proces planowania, polegający głównie na ustanawianiu celów i dobranych do nich 

działań
16

. W tym ujęciu planowanie dotyczy zaś przyszłości oraz doboru odpowiednich 

środków dla obranych celów. Tym samym zaś proces planowaniajawi sięjakow całości 

podporządkowany wcześniej określonym celom. Należy również wskazać na porządkujący 

walor planowania, polegający na rozlokowaniu poszczególnych sekwencji czynności
17

. Tak 

rozumiany, stanowi immanentną cechę wszystkich dziedzin gospodarki, a jako ściśle 

                                                           
12

 Potoczne znaczenie pojęcia dobro to zasób środków służących rozwojowi materialnemu i duchowemu 

człowieka, które sprzyjają postępowi (zob. tamże s. 65). Na potrzeby prawa administracyjnego pojęcie dobra 

prawnego powinno być zaś rozumiane jako dobro publiczne poddane specjalnemu reżimowi 

publicznoprawnemu (por. M. Kamiński, Zarys koncepcji pojęcia dobra prawnego objętego ochroną norm prawa 

administracyjnego (dobra administracyjnoprawnego) [w:] Dobra chronione w prawie administracyjnym,  

Z. Duniewska (red.), Łódź 2014, s. 37 i n. 
13

 Por. T. Kurowska, Własność gruntowa a planowanie przestrzenne w dorobku naukowym Profesora Waleriana 

Pańki, Studia IuridicaAgraria, 2012, z. 10, s. 16 oraz przywołana tam literatura. 
14

Zob. R. Szul, Przestrzeń Gospodarka Państwo, Warszawa 1991. 
15

 Tamże, s. 35 i n. 
16

 Por. Jakub H. Szlachetko, Uwagi na temat współpracy podmiotów spoza systemu administracji publicznej przy 

stanowieniu aktów planistycznych przez organy administracji zdecentralizowanej [w:]Partycypacja obywateli  

i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym, Warszawa 2012, 

s. 192 i n. 
17

 Tak M. Małecka-Łyszczek, Uwarunkowania zmian w postrzeganiu roli aktów planowania w samorządzie 

terytorialnym, ST 2016, nr 10, s. 6. 
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powiązany z gospodarowaniem, odnosić się będzie w konsekwencji również do 

gospodarowania przestrzenią.Uwzględniając perspektywę niniejszej pracy stwierdzić należy, 

że aby jednak doszło do faktycznej zmiany przestrzeni, koniecznym jest zaplanowanie, 

przeprowadzenie i pomyślne ukończenie procesu budowlanego. Proces budowlany można 

podzielić na dwa podstawowe segmenty. Pierwszy z nich, stanowiący główny przedmiot 

zainteresowania niniejszej pracy, dotyczy weryfikacji i uzyskania administracyjnych zgód na 

ulokowanie w przestrzeni danej inwestycji na etapie jej planowania, podczas gdy drugi 

dotyczy już samej jej realizacji
18

. Przestrzenna dopuszczalność lokalizacji danej inwestycji 

podlega reglamentacji prawnej przepisów, określanych już przez samego ustawodawcę w 

tytule u.p.z.p., jako dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego. Stąd, 

koniecznym zdaje się w tym miejscu dokonanie porównania zakresów obu tych pojęć. Jak 

wskazuje się w literaturze przedmiotu, gospodarowanie przestrzenią ma charakter 

interdyscyplinarny, będąc przedmiotem zainteresowania nauk ekonomicznych, 

przyrodniczych, urbanistyki czy regionalistyki oraz prawnych
19

. Wskazywanym jest również, 

że gospodarka przestrzenna ma swój przedmiot, którym jest przestrzeń, posiada podmioty, 

których decyzje wpływają na sposób jej prowadzenia oraz swoje aspekty, czyli dziedziny 

życia, na jakie wywiera wpływ, a to wymiar ekonomiczny, społeczny, środowiskowy i 

kulturowy
20

.W związku z powyższym, planowanie przestrzenne powinno być 

zatemrozumiane, jako umyślne i usystematyzowane działanie, podejmowane celem ustalenia 

reguł dokonywania przyszłych zmian przestrzeni, gospodarowania nią, rozumianych jako 

realizacja danej inwestycji, w sposób efektywny oraz godzące interesy użytkowników 

przestrzeni, podejmowane w taki sposób aby realizowane były określone cele społeczne i 

gospodarcze.  

Zarówno pojęcie planowania przestrzennego, jak i pojęcie zagospodarowania 

przestrzennego nie zostały zdefiniowane w treści u.p.z.p. Jak jednak wskazuje D. Trzcińska, 

pojęcie zagospodarowania przestrzennego utożsamiane być powinno z ustalaniem warunków 

zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie indywidualnego aktu stosowania prawa 

dla konkretnego zamierzenia inwestycyjnego. Autorka rozróżnia zatem pojęcie planowania 

                                                           
18

 Szerzej na temat procesu budowlanego zob. podrozdział 2.2. Planowanie przestrzenne jako forma 

reglamentacji zagospodarowania terenu. 
19

 Obszerne omówienie problematyki dotyczącej gospodarki przestrzennej, które przedstawia w sposób bardzo 

szeroki problematykę kształtowania się odrębnej dyscypliny naukowej, mającej za przedmiot gospodarowanie 

przestrzenią, która jednak wciąż czeka na opracowanie właściwego jej paradygmatu zawarte zostało w  

A. Janiszewska, Gospodarka przestrzenna – definicje i powiązania z innymi naukami, Przestrzeń – 

Społeczeństwo – Gospodarka, Łódź 2009, nr 9, s. 11–21. 
20

 Por. M. J. Nowak, P. Mickiewicz, Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jako instrument 

zarządzania rozwojem regionalnym, Warszawa 2012, s. 53 i n. 
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przestrzennego od pojęcia zagospodarowania przestrzennego, stwierdzając, że planowanie 

przestrzenne obejmuje ustanawianie norm ogólnych w odniesieniu do mających być 

zrealizowanymi inwestycji, podczas gdy zagospodarowaniem przestrzennym jest planowanie 

takich warunków dla konkretnych inwestycji w oparciu o akty konkretne i indywidualne
21

. 

Zagospodarowanie przestrzenne w takim ujęciu dotyczyć zatembędzie realizacji takich 

konkretnych inwestycji, dla których brak jest reguł ogólnych ich lokalizacji na pierwszym 

etapie procesu budowlanego, wobec czego koniecznym jest uzyskanie w ramach 

postępowania administracyjnego indywidualnego rozstrzygnięcia w formie decyzji 

administracyjnej, które – co do zasady – przybiera postać bądź decyzji w przedmiocie 

lokalizacji inwestycji celu publicznego bądź decyzji o warunkach zabudowy
22

.Skoro zatem 

pod pojęciem planowania przestrzennego rozumiemy działania zmierzające do określenia w 

drodze norm ogólnych o charakterze powszechnie obowiązującym, reguł wykorzystania 

przestrzeni na danym obszarze, wówczas skonstatować należy, że planowanie przestrzenne 

ma wielostopniowy charakter, obejmując planowanie przestrzenne na terytorium odpowiednio 

kraju, województw oraz gmin
23

.  

Odmienne stanowisko odnośnie dystynkcji pojęć planowanie i zagospodarowanie 

przestrzenne zajmuje H. Izdebski wskazując, że pojęcia te stosować należy łącznie, czy też 

nawet zamiennie, chociaż zasadniczo istnieje możliwość przypisania im odrębnych zakresów 

znaczeniowych. Autor wskazuje równocześnie na podstawowe znaczenie pojęcia gospodarki 

przestrzennej, której prowadzeniu służy narzędzie będące planowaniem przestrzennym. Przy 

wykorzystaniu zaś narzędzia w postaci planowania przestrzennego, gospodarka przestrzenna 

powinna być realizowaną w sposób, który służy takiemu kształtowaniu środowiska, aby 

stwarzało ono właściwe ramy dla życia i rozwoju obecnych i następnych mieszkańców 

danego obszaru, przy czym cele gospodarki przestrzennej określane są w polityce 

przestrzennej
24

. 

                                                           
21

Zob. D. Trzcińska, Prawo planowania…, s. 98. 
22

Por. art.4 ust.2 u.p.z.p. 
23

 Por. art. 3 u.p.z.p. Równocześnie, w literaturze przedmiotu, charakter planowania przestrzennego, w 

zależności od kategorii przestrzeni jakiej dotyczy, określany jest jako planowanie urbanistyczne, dotyczące 

przestrzeni miast i metropolii, planowanie ruralistyczne, dotyczące kształtowania obszarów wiejskich, czy też 

planowanie regionalne, odnoszące się do terenów o zasięgu większym niż gmina. Zob. H. Izdebski, Ideologia i 

zagospodarowanie przestrzeni. Doktrynalne prawno-polityczne uwarunkowania urbanistyki i architektury, 

Warszawa 2013, s. 24 oraz I. Cieślak, R. Cymerman, Teoretyczne rozważania nad identyfikacją możliwych 

stanów zagospodarowania przestrzeni, Acta ScientariumPolonorum, 2007, nr 6, s. 5–19. Wskazuje się również, 

ze współcześnie termin urbanistyka wyczerpuje również swoim zakresem zagadnienia właściwe dotąd 

ruralistyce. Tak E. Radziszewski, Art. 1. [w:]Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Przepisy i 

komentarz. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2006. 
24

 Por. H. Izdebski, Ideologia i zagospodarowanie…, s. 17. 
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Jak wskazywane jest w literaturze przedmiotu, gospodarowanie przestrzenią ma 

charakter interdyscyplinarny, będąc przedmiotem zainteresowania nauk ekonomicznych, 

przyrodniczych, urbanistyki, regionalistyki oraz nauk prawnych
25

. Podnoszonym jest również, 

że gospodarka przestrzenna ma swój przedmiot, którym jest przestrzeń, posiada podmioty, 

których decyzje wpływają na sposób jej prowadzenia oraz aspekty, czyli dziedziny życia, na 

jakie wywiera wpływ, a to wymiar ekonomiczny, społeczny, środowiskowy i kulturowy
26

.  

W związku z powyższym, planowanie przestrzenne powinno być rozumiane zdaniem autorki, 

jako umyślne i usystematyzowane działanie, podejmowane celem ustalenia reguł 

gospodarowania przestrzenią, czyli dokonywania jej zmian. Zmiany te rozumiane być zaś 

powinny jako realizacja danej inwestycji, przebiegająca w sposób efektywny oraz godzący 

interesy użytkowników przestrzeni, podejmowana w taki sposób aby realizowane były ich 

określone cele społeczne i gospodarcze. Takie rozumienie pojęcia planowania przestrzennego 

zawiera zatem w sobie również zagospodarowanie przestrzenne i jako takie występować 

będzie w niniejszej pracy. 

Aktywność człowieka w dziedzinie procesu budowlanego, która w sposób 

niezaprzeczalny wpływa na kształtowanie przestrzeni, towarzyszy rozwojowi społeczeństw 

od zarania dziejów
27

. Takie przekształcanie otaczającej nas przestrzenimotywowane jest 

różnorodnymi przyczynami. Początkowo determinowały je przede wszystkim warunki 

atmosferyczne, których niekorzystny wpływ starano się niwelować poprzez budowę 

odpowiedniego schronienia
28

. Kolejnymi przyczynami, które niewątpliwie odegrały znaczącą 

rolę, były potrzeby obronności, gospodarczy rozwój, w tym rozwój komunikacji, potrzeby 

duchowe (budowa kościołów), potrzeby sanitarne i zdaje się dopiero na końcu potrzeby 

estetyczne
29

. W tym kontekście wskazać można na przywoływane w literaturze przedmiotu 

obiekty, takie jak osada w Biskupinie czy też plan zabudowy Aleksandrii
30

. Niewątpliwie 

istnieje powiązanie pomiędzy rozwojem w dziedzinie nowych technologii oraz postępem 

cywilizacyjnym a intensywnością podejmowania aktywności budowlanej. 

                                                           
25

 Obszerne omówienie problematyki dotyczącej gospodarki przestrzennej, które przedstawia w sposób bardzo 

szeroki problematykę kształtowania się odrębnej dyscypliny naukowej, mającej za przedmiot gospodarowanie 

przestrzenią, która jednak wciąż czeka na opracowanie właściwego jej paradygmatu zawarte zostało w  

A. Janiszewska, Gospodarka przestrzenna…, s. 11–21. 
26

 Por. M. J. Nowak, P. Mickiewicz, Plan zagospodarowania…, s. 53 i n. 
27

 Niech za przykład posłużą przekazy biblijne dot. wieży Babel. Por. Biblia Tysiąclecia, Księga Rodzaju 11,1-9. 
28

 Tak K. Małysa-Sulińska, Normy kształtujące ład przestrzenny, Warszawa 2008, s. 23. 
29

 Tamże. Por. również Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kuś, Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 

2012, s. 29. 
30

 Tamże. 
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Dla kształtu przestrzeni istotny jest również układ stosunków społecznych na danym 

terytorium. W okresie średniowiecza, panujący system feudalny nie sprzyjał rozwojowi 

prawodawstwa w dziedzinie planowania przestrzennego. Feudalny porządek społeczny  

i ekonomiczny, w którego centrum stał pan feudalny, monarcha, któremu przysługiwało 

prawo zwierzchniej własności ziemi, zwane również własnością podzieloną
31

, kwestie 

związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym wiązał bezpośrednio z wolą 

władcy. Początków regulacji prawnych, których celem było kształtowanie ładu 

przestrzennego, upatrywać należy przede wszystkim w średniowiecznych regulacjach 

dotyczących lokacji miast
32

.Dopiero zatem upadek systemu feudalnego, którego efektem stało 

się upodmiotowienie społeczeństw, które zyskały prawa i obowiązki, umożliwiło 

powstawanie prawa, które również w dziedzinie planowania przestrzennego wiązało już nie 

tylko obywateli, ale również monarchę oraz działających w jego imieniu urzędników
33

. 

Postępował również proces ujednolicania treści prawa własności, w tym własności 

nieruchomości, a co za tym idzie pojawiła się konieczność regulacji w drodze powszechnie 

obowiązujących aktów prawnych kwestii związanych z zagospodarowaniem przestrzennym. 

To właśnie wraz z upadkiem systemu feudalnego rozpoczął się okres formowania 

publicznych praw podmiotowych w ich współczesnym kształcie, rozumianych jako 

uprawnienia jednostki do skutecznego dochodzenia swych praw w sytuacji zaistnienia 

określonych w danej normie prawnej warunków
34

. 

                                                           
31

 Ta właściwa feudalizmowi koncepcja własności, uzależniała zakres uprawnień w stosunku do ziemi od 

pozycji zajmowanej w hierarchii społecznej, przez co znajdujący się na jej najniższym poziomie chłopi jedynie 

użytkowali należącą do pana feudalnego ziemię. Por. E. Borkowska-Bagieńska, Krzysztof Krasowski, Bogdan 

Lesiński, Jerzy Walachowicz, Historia państwa i prawa polski. Zarys wykładu, Poznań 1994, s. 15 i n.  
32

Zob. Z. Newiadomski (red), Prawna regulacja procesu inwestycyjno-budowlanego, Warszawa 2009, s. 15. 
33

 Tak Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kuś, Prawo…, s. 30. 
34

 W. Jakimowicz, Publiczne prawo podmiotowe, Kraków 2000, s. 160. 
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2.2. Planowanie przestrzenne jakoforma reglamentacji zagospodarowania terenu 

 

Działalność budowlana człowiekastanowiąca działalność obejmującą sprawy 

planowania, projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, wpływa 

w sposób zasadniczy na kształtowanie otaczającej nas przestrzeni. Obecny kształt i stan 

zagospodarowania przestrzeni traktować wobec tego należy jako rezultat różnorodnie 

kształtującego się na przestrzeni lat działania podmiotów ją podejmujących. Działanie to 

odbywa się zaś w ramach ustalonych w danej społeczności reguł, dotyczących tak czynności 

o charakterze prawnym, jak i faktycznym, które w potocznym języku określane są mianem 

procesu budowlanego. Jak wskazuje K. Małysa-Sulińska, to właśnie wpływ jaki działalność 

budowlana człowieka wywiera tak na środowisko naturalne, jak i na całe społeczeństwa, 

spowodował konieczność zracjonalizowania tego rodzaju działalności w drodze interwencji 

administracyjnej podejmowanej przez orany administracji publicznej
1
. Działalność organów 

administracji publicznej wpływająca bezpośrednio na kształtowanie zagospodarowania terenu 

stanowi zaś planowanie przestrzenne, którego zasadniczym celem jest takie wykorzystanie 

istniejących zasobów przestrzennych oraz środowiskowych, aby obecnym  

i przyszłym pokoleniom umożliwić zaspokojenie potrzeb rozwojowych
2
. Współcześnie ta 

interwencja organów administracji publicznej jako bezpośrednio dotycząca praw  

i obowiązków obywateli, w szczególności zaś praw własności nieruchomości, nie może 

przebiegać w sposób dowolny i wymaga stosownej podstawy prawnej zapisanej w aktach 

prawnych o randze ustawy
3
. 

Wskazane powyżej potoczne rozumienie terminu proces budowlany wymaga jednak 

dookreślenia.Wskazać bowiem należy, że zarówno w treści pr.bud., jak i w innych ustawach 

stanowiących źródła prawa dla działalności budowlanej, w szczególności zaś w u.p.z.p., 

ustawodawca nie zawarł definicji legalnejpojęcia proces budowlany, przez co nie stanowi ono 

                                                           
1
 Por. K. Małysa–Sulińska, Normy kształtujące ład przestrzenny, Warszawa 2008, s. 23. 

2
 Idea ta znajduje swe odzwierciedlenie w brzmieniu art. 1 u.p.z.p., który wskazuje katalog wartości, jakie mają 

być dochowane wolą ustawodawcy w całości procesu planowania i zagospodarowania przestrzennego, 

szczególną rolę przypisując jednak tym określonym jako ład przestrzenny i zrównoważony rozwój. Wskazać 

należy, że zasada zrównoważonego rozwoju została wprost wymieniona w art. 5 Konstytucji stanowiącym, że 

Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa 

człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę 

środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Stwierdzić należy, że zasada, czy też wartość  

zrównoważonego rozwoju, poprzez jej umieszczenie w treści Konstytucji, stała się zasadą ustrojową 

Rzeczpospolitej Polskiej, i jako taka winna być uwzględniana przez wszystkie organy administracji publicznej 

tak w procesie stanowienia, jak i stosowania prawa. 
3
 Zgodnie z wyrażoną w art. 7 Konstytucji zasadą praworządności, oznacza ona nakaz działania przez organy 

administracji publicznej na podstawie i w granicach prawa oraz w taki sposób, aby wszelkie czynności 

dokonywane przez te organy uwzględniały również aksjologiczne uwarunkowania stosowanych norm prawnych.  
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terminu normatywnego
4
.Przystępując do próby jego zdefiniowania, rozpocząćzatem warto od 

ustalenia zakresupojęcia samego prawa budowlanego.  

W doktrynie prawa nie budzi wątpliwości kwalifikowanie prawa budowlanego 

jakojednej z gałęzi prawa administracyjnego
5
. Zasadniczym zaś aktem prawnym regulującym 

stosunki publicznoprawne powstające pomiędzy organami administracji publicznej  

a podmiotami prowadzącymi działalność budowlaną pozostaje pr.bud
6
.W tym miejscu 

wskazać należy, żeustawa ta zawieraprzede wszystkim normy materialnoprawne, jedynie 

sporadycznie uzupełniane dodatkowymi względem k.p.a. normami procesowymi swoistymi 

dla gałęzi prawa budowlanego. Pojęcie prawa budowlanego bywatym samymutożsamiane 

jedynie z zespołem materialnych norm prawnych zawartych w pr.bud oraz przepisach 

wykonawczych tej regulacji (znaczenie sensu stricto)
7
. Takie określenie zakresu 

przedmiotowegonie stanowi jednak zupełnego katalogu zagadnień adekwatnych dla 

działalności budowlanej.Stąd zaśuzasadnionym wydaje się uwzględnienie w zakresie pojęcia 

prawa budowlanego nieco szerzej perspektywy
8
.Pozwala onana włączenie do pojęcia prawa 

budowlanego również innych związanych z działalnością budowlaną materialnych 

i procesowych normprawnych zawartych przykładowo wu.p.z.p, u.u.i.ś. czy ustawie z dnia  

9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
9
, a także norm procesowych suigeneris prawa 

budowlanegoczyli ogółu norm publicznoprawnych mających związek  

z budownictwem  (znaczeniesensu largo)
10

. 

Na uwagę zasługuje, że w ujęciu historycznym zakres regulacji prawa budowlanego 

sensu strictopodlegał znacznym modyfikacjom. W okresie międzywojennym zarówno 

kwestie wykorzystania i zagospodarowania terenu, jak i związane bezpośrednio  

z prowadzeniem robót budowlanych uregulowane były jednym podstawowym aktem 

normatywnym, a to Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 

16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowie osiedli
11

. Była to kompleksowa 

                                                           
4
 Tak K. Małysa–Sulińska, Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych, Warszawa 2012, s. 22. 

5
 Tak H. Kisilowska (red.) Prawo budowlane z umowami w działalności inwestycyjnej. Komentarz, Warszawa 

2010, s. 18. 
6
 Por. art. 1 pr.bud. 

7
Zob. wyrok NSA z 5 kwietnia 2005 r., OSK 1400/04, LEX nr 169364. 

8
 Z zakresu pracy wyłączone zostają zagadnienia prawne stanowiące materię prawa cywilnego jako 

stanowiącego odrębną od prawa administracyjnego gałąź prawa. 
9
Dz. U. z 2019 r. poz. 868, dalej jakop.g.g. 

10
 Tak S. Serafin, Prawo Budowlane. Komentarz, Warszawa 2006,s. 91; J. Siegień, Prawo budowlane. 

Komentarz, Warszawa 2002, s. 68. 
11

Dz. U. z 1939 r. Nr 34, poz. 216 z późn.zm., dalej jako Rozp.Prez.1928.Szerzej na temat rozwoju regulacji 

prawnych w tym zakresie por. podrozdział 2.4.1. Ogólne regulacje w zakresie planowania przestrzennego  

w Polsce. 
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regulacja, charakteryzująca się na ówczesne czasy nowatorskim podejściem
12

. Jej głównym 

aksjologicznym założeniem była troska o racjonalną zabudowę miast i osiedli  

z uwzględnieniem poszanowania interesu publicznego a takżeinteresów podmiotów 

prywatnych uczestniczących w procesie budowlanym. Oprócz zakresu tożsamego dla 

wskazanego powyżej pojęcia prawa budowlanego sensu stricto, objęto nią również 

zagadnienia dotyczące gospodarki nieruchomościami, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego, przepisy techniczno-budowlane oraz dotyczące ochrony przeciwpożarowej  

a także normy o charakterze lex specialisw stosunku do prawa cywilnego.W powojennej 

Polsce, przepisy przedmiotowego rozporządzenia w ich części dotyczącej planów 

zabudowaniaprzestrzenizostały wyłączone do odrębnej regulacji normatywnej za 

sprawądekretu z 2 kwietnia 1946 r. o planowym zagospodarowaniu przestrzennym 

kraju
13

.Ostatecznie kompleksowość regulacji prawa budowlanego została zerwana wraz  

z uchwaleniem w dniu 31 stycznia 1961 r. ustawy Prawo budowlane
14

 oraz ustawy  

o planowaniu przestrzennym
15

. Kolejne zmiany przedmiotowych ustaw pogłębiały zaśjedynie 

dezintegrację prawa budowlanegosensu largo
16

. Stan ten wpłynął zapewne na kształt kolejnej 

regulacji w tym zakresie, a to uchwalonej dnia 24 października 1974 roku ustawy Prawo 

budowlane
17

, podejmującej próbę jedynie częściowego powrotu do zintegrowania norm 

prawa budowlanego, poprzez włączenie do niej problematyki ochrony środowiska oraz 

elementów planowania przestrzennego.Dalsza integracja przepisów prawa budowlanego 

została jednak wstrzymana poprzezuchwalenie w dniu 12 lipca 1984 r. nowej ustawy  

o planowaniu przestrzennym
18

. 

Wraz ze zmianą systemu gospodarczego oraz społeczno-gospodarczegow roku 

1989,zaistniała konieczność dostosowania regulacji prawa budowlanego do wymogów 

wprowadzanej w owym czasie gospodarki rynkowej. W trakcie prac ustawodawczych po raz 

kolejny przyjęta została jednak koncepcja rozdzielająca materię prawa budowlanego sensu 

largona odrębne ustawy. I tak, dnia 7 lipca 1994 r. uchwalono ustawę o zagospodarowaniu 

                                                           
12

Por. Z. Niewiadomski (red.), Prawna regulacja procesu inwestycyjno – budowlanego, Warszawa 2009, s. 18. 
13

Dz. U. Nr 16, poz. 109 z późn. zm., dalej jako Dekret 1946. 
14

 Dz. U. Nr 7, poz. 46 z późn. zm., dalej jako pr.bud.1961. 
15

 Dz. U. z 1975 r. Nr 11, poz. 67 z późn. zm., dalej jako u.p.p.1961. 
16

Zob. Z. Niewiadomski (red.), Prawna regulacja…, s. 31. 
17

Dz. U. Nr 38, poz. 229 z późn. zm., dalej jako pr.bud.1974. 
18

Dz. U. z 1989 r. Nr 17, poz. 99 z późn. zm., dalej jako u.p.p.1984. 
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przestrzennym
19

 oraz Prawo budowlane
20

. Ta pierwsza została następnie zastąpiona obecnie 

obowiązującą u.p.z.p.
21

. 

Obecnie obowiązujące ustawy wypełniające zakres pojęcia prawa budowlanego sensu 

largo, stanowią bardzo skomplikowany i niestety przeregulowany system norm. Nie sprzyja 

to jego efektywności i stanowi źródło wielu problemów prawnych związanych z ich 

stosowaniem.Słusznym więcwydaje się ugruntowany już postulat doktryny prawa 

budowlanego dotyczący powrotu do idei kompleksowego uregulowania prawa budowlanego 

w jego szerokim znaczeniu w jednym akcie prawnym o charakterze kodeksowym
22

 oraz 

przyrównoczesnymzredukowaniu ilości jego przepisów.
23

 W niniejszej pracy określenie 

prawo budowlanerozumiane będzie jako prawo budowlane sensu largo. 

 Zdaje się, iż jedną z konsekwencji istnienia przedstawionej powyżej dwoistości 

podejścia do zakresu samego pojęcia prawa budowlanego, jest obecność w doktrynie prawa 

pojęć procesu budowlanego zbudowanego w oparciu o zakres przedmiotowy prawa 

budowlanego sensu stricto jak i sensu largo.Pomimo wskazanej już powyżej 

nienormatywności pojęcia procesu budowlanego,ustawodawcaposłużył się nim jednak 

kilkakrotnie
24

w treści pr.bud., chociażby w sam tytule rozdziału 3 pr. bud. „Prawa  

i obowiązki uczestników procesu budowlanego” oraz rozpoczynającym go przepisie art. 17 

pr. bud., który wymienia w sposób enumeratywnyuczestników procesu 

budowlanego,wskazując na inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta oraz 

                                                           
19

Dz. U. Nr 89, poz. 415, dalej jako u.z.p.1994. 
20

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) wersja pierwotna. 
21

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

wersja pierwotna. 
22

Ostatnią projektowaną regulacją o charakterze kompleksowym był projekt ustawy Kodeks urbanistyczno– 

budowlany z dnia 23 listopada 2017 r., będący efektem prowadzonych konsultacji publicznych oraz uzgodnień 

międzyresortowych, który zmierzał do objęcia przedmiotem regulacji problematyki zawartej w chwili obecnej 

m.in. w takich ustawach jak pr.bud., u.p.z.p. oraz ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), dalej jakou.g.n.W jego uzasadnieniu, z którym 

trudno się co do zasady nie zgodzić, stwierdzono, że „gospodarowanie przestrzenią stanowi płaszczyznę 

koordynacji wszelkich zamierzeń publicznych i prywatnych, których celem jest wykorzystanie (przekształcenie) 

przestrzeni. Szczególną postacią aktywności przestrzennej jest realizacja inwestycji, przez którą należy rozumieć 

ciąg czynności projektowych, prawnych i technicznych skutkujących zmianą sposobu zagospodarowania terenu. 

Zapewnienie sprawności realizacji inwestycji, zarówno publicznych jak i prywatnych, stanowi warunek 

konieczny dla zapewnienia wzrostu gospodarczego i spójności społeczno-ekonomicznej państwa. Tak określona 

rola gospodarowania przestrzenią, stanowiącego zasadniczy przedmiot regulacji Kodeksu urbanistyczno-

budowlanego (…), zapewnia realizację zasady zrównoważonego rozwoju, którą zgodnie z art. 5 Konstytucji 

kieruje się Rzeczpospolita Polska oraz umożliwia realizację pozostałych zobowiązań wynikających  

z Konstytucji, chociażby w zakresie ochrony środowiska (art. 74), zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych (art. 

75) oraz zapewnieniu możliwości komunikacji społecznej – w tym w przestrzeni – osobom niepełnosprawnym 

(art. 69). Zasady te jednocześnie wyznaczają materialne wymogi stawiane prawnej regulacji gospodarowania 

przestrzenią, znajdujące odzwierciedlenie w zasadach ogólnych Kodeksu.” 
23

 Zob. Z. Niewiadomski (red.), Prawna regulacja…, s. 41. 
24

 Zob. Rozdział 2 (art. 12 ust. 3, ust. 3a pkt 1) i Rozdział 3 (art. 17, art. 44, art. 45, art.81c) pr.bud. 
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kierownika budowy lub kierownika robót
25

. Regulacja ta pomija przykładowowłaściciela 

nieruchomości, na której prowadzony jest proces budowlany, wykonawców obiektów 

budowlanych czy robót budowlanych, podwykonawców czy też zarządcę obiektu. Poprzez 

tak określony zakres podmiotowy regulacji, sformułować możnatezę, iż pod pojęciem procesu 

budowlanego ustawodawca rozumie de facto sam proces projektowania danego zamierzenia 

budowlanego oraz proces wykonywania robót budowlanych, gdyż jedynie dla tych etapów 

realizacji inwestycji budowlanych przedmiotowy krąg podmiotów jest adekwatnyoraz 

kompletny. Równocześnie, obok pojęcia procesu budowlanego, już w kolejnym przepisie 

tego rozdziałuustawodawca wprowadza dodatkowo pojęcieprocesu budowy
26

.Definiując 

pojęcie procesu budowy również poprzez pryzmat podmiotowyoraz przy uwzględnieniu treści 

całego przepisu, zwłaszcza zaś w zakresie w jakimpowierza onorganizację tego 

procesubezpośrednio inwestorowi w sposób zapewniający urzeczywistnienie zasad 

bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia, stwierdzić należy, że powinno być ono interpretowane, poprzez wskazanie 

na jego powiązanie ztechnicznymi czynnościami związanymi z prowadzeniem robót 

budowlanych, w tym również projektowaniem oraz samymwykonywaniem robót 

budowlanych
27

.Tym samym, traktowanie pojęcia procesu budowlanego oraz procesu budowy 

jako pojęć tożsamych i stosowanych przez ustawodawcę równoważnie,nie powinno mieć 

miejsca. Jakpodnosi się w literaturze przedmiotu, takie utożsamianie prowadzitak do 

niespójności terminologicznej
28

na gruncie ustawowym,jak i pozostaje w jawnej sprzeczności 

z zasadami techniki prawodawczej, co z oczywistych przyczyn nie powinno mieć miejsca. 

Zatemuzasadnionym zdaje się być utożsamianie procesu budowy jedynie z technicznym 

aspektem zespołu czynności faktycznych wykonywanych bezpośrednio celem realizacji robót 

budowlanych. 

Nie powinno ulegać wątpliwości, iż dla realizacji danego obiektu budowlanego 

fundamentalne znaczenie mają kwestie związane z wykorzystaniem i zagospodarowaniem 

terenu, bowiemtylko na obszarze o określonym przeznaczeniu możliwa jest realizacja procesu 

budowlanego
29

. Tym samym zaś w niniejszej pracy pojęcie procesu budowlanego rozumiane 

będzie jako obejmujące wszystkie kwestie związane z ustalaniem miejsca budowy, realizacji 

robót budowlanych, użytkowania obiektu budowlanego oraz jego rozbiórką lub rozbiórką 

                                                           
25

 Zob. art. 17 pr.bud. 
26

 Zob. art. 18, art. 20 oraz art. 23 pr.bud. 
27

 Zob. art. 18, art. 20 oraz art. 23 pr.bud. 
28

 Tak J. Goździewicz-Biechońska, Wadliwość decyzji administracyjnych w procesie inwestycyjno-budowlanym, 

Warszawa 2011, s 29 i n. 
29

 Tak K. Małysa–Sulińska, Administracyjnoprawne aspekty…, s. 23. 
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urządzenia budowlanego, przy czym z uwagi na założony zakres opracowania omawiane będą 

jedynie kwestie związane z problematyką początkowego etapu, a to planowania 

przestrzennego. Jak wskazuje K. Małysa-Sulińska, na gruncie obowiązujących regulacji 

prawnych uzasadnionym jest utożsamianie procesu budowlanego z kolejnymi jego etapami tj. 

określeniem przeznaczenia terenu, sposobu jego zagospodarowania oraz warunków 

zabudowy, uzyskania zgody na prowadzenie robót budowlanych, wykonywania robót 

budowlanych, przystąpieniem do użytkowania i użytkowaniem obiektu budowlanego, zmianą 

sposobu użytkowania obiektu budowlanego oraz jego rozbiórki
30

. Takie też rozumienie 

procesu budowlanego przyjęte zostało w niniejszej pracy.  

W tym miejscu warto również wspomnieć o funkcjonującym w literaturze przedmiotu 

pojęciu procesu inwestycyjno-budowlanego
31

, rozumianym jakocałokształt wszelkiego 

rodzaju czynności konicznych do zrealizowania w trakcie procesu budowlanego, aż do 

momentu oddania do użytkowania inwestycji budowlanej. Z uwagi na niezwykłą 

kompleksowość tak ukształtowanego zakresu pojęcia, które wykracza poza regulacje prawa 

administracyjnego oraz spowodowaną tym faktem jego nieadekwatność dla niniejszej pracy, 

w tym miejscu zaznaczyć jedynie należy, iż za pierwszyetapprocesu inwestycyjno-

budowlanego uznawane sąniekiedy już wstępne studia i analizy gospodarczo-celowościowe 

przeprowadzane przez inwestorów, a za etap końcowy – wyegzekwowanie należności z tytułu 

gwarancji i rękojmi za wady wykonanych robót budowlanych
32

. 

Etap wstępny procesu budowlanegozmierza do określenia w zgodzie z przepisami 

u.p.z.p.wiążących reguł w zakresie przeznaczenia terenu, sposobu jego zagospodarowania 

oraz warunków zabudowy, co pozwala określić go jako etap planowania przestrzennego.  To 

na tym etapie dochodzi do wybrania przez inwestora danego terenu, który spełnia 

warunkikonieczne dla lokalizacji konkretnej inwestycji budowlanej
33

. W tym celu zaś 

inwestor powinien przede wszystkim dokonać analizy ustaleń obowiązującego na danym 

obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego 

brakuwystąpić  

z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania 

                                                           
30

Por. Tamże. Podobny podziała procesu budowlanego wskazywany jest również przez innych autorów (por.  

W. Szwajdler, T. Bąkowski, Proces inwestycyjno-budowlany. Zagadnienia administracyjnoprawne, Toruń 2004, 

s. 14; S. Jędrzejewski, Nowe prawo budowlane. Objaśnienia, akty prawne, Toruń 1995, s. 5). 
31

Ibidem. 
32

 Szerzej na ten temat por. W. Korzeniewski, Podstawy prawne i organizacja procesu inwestycyjno-

budowlanego, Warszawa 2000 oraz Z. Niewiadomski (red.), Prawna regulacja…, s. 68 i n. 
33

Por. K. Małysa-Sulińska, Proces inwestycyjno-budowlany, Kraków 2002, s.26. 
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terenu
34

. W praktyce decyzje inwestorów w odniesieniu do wyboru terenu dla realizacji farm 

fotowoltaicznych najczęściej dotyczą obszarów, dla których nie obowiązują postanowienia 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
35

.  

Etap planowania przestrzennego, będąc kluczowym dla realizacji kolejnych etapów 

procesu budowlanego, obejmuje dodatkowo szereg innych czynności weryfikacyjnych jakie 

podejmuje inwestor. Z uwagi na zakres niniejszej pracy, jedynie sygnalizacyjnie wspomnieć 

należy o kilku z nich.I tak, nie sposób wyobrazić sobie prawidłowo prowadzonego procesu 

decyzyjnego w zakresie lokalizacji farmy fotowoltaicznej bez przeprowadzenia analizy 

możliwości przyłączenia jej do sieci elektroenergetycznej. Koniecznymzatemjest 

przeanalizowanie lokalnych uwarunkowań w zakresie odległości planowanego miejsca 

lokalizacji farmy od punktu przyłączenia oraz uwarunkowań technicznych sieci 

energetycznej
36

. Koszty budowy infrastruktury technicznej są bardzo wysokie, wobec czego 

ich oszacowanie winno być jednym z podstawowych elementów wpływających na decyzję  

o realizacji danej inwestycji budowlanej w danej lokalizacji.Kolejną kwestią wymagającą 

weryfikacji jest ustalenie sposobu komunikacji czyli dojazdu do planowanej inwestycji 

poprzez istniejącą bądź planowaną do wybudowania sieć drogową. Jest to istotne tak z punktu 

widzenia ekonomii danego przedsięwzięcia jak i z uwagi na ustawowe wymagania w tym 

zakresie, warunkujące nierzadko możliwość realizacji inwestycji budowlanej wymogiem 

                                                           
34

Por. art. 4 ust. 2 u.p.z.p. Wprowadzona przez ustawodawcę możliwość określenia sposobów zagospodarowania 

i warunków zabudowy terenu w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w sytuacji 

braku obowiązującego dla danego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przybiera formę 

bądź decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego bądź decyzji o warunkach zabudowy.  
35

Bliżej zob. podrozdział 3.1. Ustalanie lokalizacji farm fotowoltaicznych w oparciu o ogólne regulacje w 

zakresie planowania przestrzennego. 
36

 Por. art. 7 pr.energ. Ten kluczowy dla podmiotów tak zamierzających produkować jak i odbierać paliwa bądź 

energię przepis, nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne publicznoprawny obowiązek przyłączania podmiotów 

do sieci, pod warunkiem spełnienia przez nie określonych warunków. W odniesieniu do farm fotowoltaicznych, 

zasadniczą zmianą, jaka została implementowana do porządku prawnego, jest ustawowe zagwarantowanie 

pierwszeństwa przyłączania do sieci instalacji odnawialnych źródeł energii, dokonany poprzez wdrożenie do 

porządku prawnego dyrektywy Rady 2013/18/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowującej dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych  

w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji (Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, s. 230), oraz samej 

dyrektywy 2009/28/WE. Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 2 lit. b dyrektywy 2009/28/WE "państwa członkowskie 

zapewniają priorytetowy lub gwarantowany dostęp do systemu sieciowego dla energii elektrycznej wytworzonej 

z odnawialnych źródeł energii" (por. Z. Muras, M. Nowaczek-Zaremba, D. Nowak, P. Orzech, Art. 7 [w:] Prawo 

energetyczne. Tom I. Komentarz do art. 1-11s, wyd. II. Wolters Kluwer 2016). Dodatkowo, problematyka 

przyłączania podmiotów do sieci uregulowana została również w rozporządzeniach wydanych przez ministra 

właściwego do spraw gospodarki na podstawie delegacji zawartej w art. 9 pr.energ., które regulują szczegółowe 

warunki funkcjonowania systemów: ciepłowniczego, elektroenergetycznego i gazowego (zob. rozporządzenie 

Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 

gazowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 118 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. 

w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623  

z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92). 
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dostępu do drogi publicznej nieruchomości, na której planowana inwestycja ma powstać
37

. 

Równieżna wstępnym etapie procesu budowlanego koniecznym jest nierzadko 

przystosowanie nieruchomości do możliwości realizacji na niej konkretnej inwestycji 

budowlanej, do czegodochodzi w trybie postępowania administracyjnego w przedmiocie 

podziału administracyjnego nieruchomości
38

 lub też w trybie scalania i podziału 

nieruchomości na nowe działki gruntu
39

. Charakterystycznym uwarunkowaniem dla obu 

rodzajów wskazanych postępowań pozostajewymóg prowadzenia ich w zgodzie  

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź decyzją  

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz niedopuszczalność ich prowadzenia 

w odniesieniu do gruntów rolnych i leśnych
40

. Zakres niniejszej pracy nie uzasadnia 

przedstawienia w tym miejscu problematyki związanej tak z badaniem geologicznych 

uwarunkowań terenu, dostępności w terenie mediów, stref ochrony archeologiczno-

                                                           
37

 Por. np. art. 61 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p. w zw. z art. 2 pkt. 14 u.p.z.p. oraz art. 35 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 35 ust. 3 

pr.bud. w zw. z § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 

z późn. zm.), dalej jakor.w.t.b. 
38

 Rozdział I działu III u.g.n. reguluje kwestię przeprowadzania procedury podziału nieruchomości w trybie 

administracyjnym. Szczegółowe zasady podziału nieruchomości zostały wskazane w rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. 

Nr 268, poz. 2663). Ustawodawca nie zdecydował się na skonstruowanie definicji legalnej pojęcia podziału 

nieruchomości, wskazać zatem należy na wypracowaną przez doktrynę przedmiotu siatkę pojęciową, która 

wyróżnia następujące rodzaje podziałów: a) podział geodezyjny, zwany również ewidencyjnym bądź 

administracyjnym; b) podział prawny, zwany również cywilnym lub własnościowym; c) podział 

wieczystoksięgowy; d) podział quad usum (zob. R. Strzelczyk, Prawo nieruchomości, Warszawa 2015, s. 33 i n.) 
39

 Rozdział II działu III u.g.n. reguluje kwestię przeprowadzania procedury scalania i podziału nieruchomości. 

Szczegółowe zasady podziału nieruchomości zostały wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 maja 

2005 r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości (Dz. U. Nr 86, poz. 736). 
40

 Ustawodawca przewidział jednak kilka wyjątków od wskazanych wymogów. Zgodnie bowiem z art. 92 ust. 1 

u.g.n., co do zasady, wyklucza się przeprowadzenie podziału nieruchomości w odniesieniu do gruntów 

przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele rolne lub leśne Faktyczne 

wykorzystanie na cele rolne lub leśne powinno zostać odzwierciedlone odpowiednimi zapisami w ewidencji 

gruntów i budynków. Jednak już sam przepis art. 92 ust. 1 u.g.n. wskazuje na następujące wyjątki od tego 

wymogu, dopuszczając do podziału gdy dokonanie podziału spowodowałoby konieczność wydzielenia nowych 

dróg niebędących niezbędnymi drogami dojazdowymi do nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw 

rolnych lub gdy dokonanie podziału spowodowałoby wydzielenie działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 

0,3000 ha. Na podstawie przepisów u.g.n., z uwagi na wymogi dla prowadzenia postępowania w przedmiocie 

podziału nieruchomości, wyróżnić można takie, w których istnieje: a) bezwzględny wymóg zachowania 

zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; b) wymóg zachowania zgodności z decyzją 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego; c) wymóg zachowania zgodności z przepisami odrębnymi; d) dopuszczalność wydzielenia działki 

lub działek gruntu niezależnie od ustaleń planu miejscowego oraz od istnienia i ustaleń decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  

w okolicznościach podanych w art. 95 u.g.n.; e) dopuszczalność wydzielenia działek gruntu z nieruchomości 

rolnej lub leśnej jedynie na cele określone w art. 93 ust. 2a i 3a u.g.n.; f) możliwość dokonania połączenia  

i ponownego podziału nieruchomości w ramach jednego postępowania administracyjnego – w okolicznościach 

opisanych w art. 98b u.g.n. Natomiast według art. 101 ust. 1 i 2 u.g.n. oraz art. 102 ust. 2 u.g.n., scalaniem  

i podziałem objęte być mogą wszelkie grunty oprócz gruntów rolnych i leśnych, jednakże chodzi o grunty, które 

w planach miejscowych przeznaczone są na cele inne niż rolne lub leśne. Tym samym, przeprowadzenie scalenia 

i podziału, o którym mowa w art. 101 u.g.n., dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy ma nastąpić na obszarze 

objętym planem miejscowym i przeznaczonym na cele inne niż rolne lub leśne. 
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konserwatorskiej czy też aspektów prawnych związanych z pozyskaniem tytułu prawnego do 

nieruchomości
41

, co nie zmienia faktu, że stanowi ona nieodzowny element analiz 

inwestorskich.  W odniesieniu do farm fotowoltaicznych, również oszacowanie 

nasłonecznienia terenu odgrywać będzie kluczową rolę
42

. Praktyka wskazuje również na 

niezwykle ważną rolę, jaką odgrywa analiza nastrojów społeczności lokalnej w odniesieniu 

do planowanej inwestycji. Opór społeczny, będący najczęściej wynikiem braku 

przeprowadzenia na wstępnym etapie procesu budowlanego odpowiedniej kampanii 

informacyjnej, stanowić może znaczne utrudnienie dla realizacji danej inwestycji
43

.  

W tym miejscu wskazać należy również na niezwykle istotny element procesu 

budowlanego jakimjest określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji 

inwestycji,dokonywane w drodze uzyskiwanej przez inwestora decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach – co do zasady –przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy  

i zagospodarowania terenu
44

. Wobec obowiązku przedłożenia wraz z wnioskiem o wydanie 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wnioskiem o wydanie decyzji 

o pozwoleniu na budowę również decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jej znaczenie 

dla procesu budowlanego nie powinno budzić wątpliwości
45

. Dodatkowo wskazać należy, że 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ administracji publicznej wydający 

decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzję o pozwoleniu na 

budowę
46

, co jest równoznaczne zzakazembadania jej legalności w toku postępowania 

administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania tych decyzji orazrównoczesnym 

                                                           
41

 Literatura przedmiotu obfituje w różnego rodzaju opracowania dotyczące tej problematyki (zob. np.  

R. Strzelczyk, Prawo nieruchomości, Warszawa 2015; M. Bielecki, Proces inwestycyjno- budowlany- aspekty 

prawne, Warszawa 2016; A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski (red.), Proces inwestycji budowlanych, 

Warszawa 2015). 
42

 Por. B. Szymański, Instalacje fotowoltaiczne, Kraków 2017, s. 120 i n. 
43

 Negatywne nastawienie społeczności lokalnej, zyskało nazwę tzw. syndromu NIMBY (ang. Not In My Back 

Yard). Bliżej na ten temat zob. P. Frączek, Wybrane uwarunkowania występowania syndromu NIMBY, 

Uniwersytet Rzeszowski Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów 2010, Zeszyt Nr 

17, s. 314. Wskazać również należy na przepis art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), dalej jako k.p.a., stanowiący, iż stroną postępowania 

administracyjnego jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda 

czynności organu administracji publicznej ze względu na swój interes prawny lub obowiązek oraz art. 29 k.p.a. 

uściślający, że stronami potencjalnego postępowania mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jak i jednostki 

nieposiadające osobowości prawnej w odniesieniu do państwowych oraz samorządowych jednostek 

organizacyjnych oraz organizacji społecznych. Wobec powyższego, z uwagi również na fakt, iż postępowania 

administracyjne w toku procesu budowlanego prowadzone są w oparciu o k.p.a., stwierdzić należy że pozytywne 

nastawienie lokalnych społeczności stanowi istotną kwestię, mającą bezpośredni wpływ na powodzenie 

realizacji inwestycji budowlanych. 
44

 Por. art. 72 ust. 1 pkt 3 u.u.i.ś.  
45

 Por. art. 72 ust. 3 u.u.i.ś. Bliżej na ten temat zob. G. Dobrowolski, Decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach, Toruń 2011 oraz J. Dropińska-Bysiek, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez 

uprzedniego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wydawana w procesie budowlanym, CASUS, 

2014, nr 2. s. 40-47. 
46

 Por. 86 u.u.i.ś.  
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nakazemuwzględnieniawarunków środowiskowych w niej ustalonych
47

. W rezultacie, decyzję 

środowiskową uznać należy za rozstrzygnięcie wstępne, pełniące funkcję prejudycjalną w 

odniesieniu do przyszłego zezwolenia na realizację konkretnej inwestycji budowlanej
48

. 

Wskazać należy, że farmy fotowoltaiczne, w zależności od powierzchni zabudowy, zgodnie z 

obowiązującymi regulacjami, kwalifikowane są bądź jako przedsięwzięcia mogące 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym wymagające uzyskania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, bądź też jako przedsięwzięcia wyłączone spod 

tego obowiązku
49

. 

Wspomnieć również należy o sytuacji, w której inwestycja budowlana, z uwagi na 

miejsce jej lokowania przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków, będzie 

wymagała uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie robót 

budowlanych przy zabytku
50

. Jednoznacznie stwierdzić jednak należy, że jego uzyskanie nie 

stanowi alternatywy dla uzyskania na kolejnym etapie procesu budowlanego decyzji  

o pozwoleniu na budowę
51

. 

Wobec powyższego bezspornym powinno być, że prawidłowe przeprowadzenie etapu 

planowania przestrzennego,rozumianego jako określenie wiążących reguł efektywnej 

ekonomicznie i społecznie realizacji inwestycji, warunkuje płynne przejście do kolejnego ze 

                                                           
47

Por. np. wyrok WSA w Łodzi w wyroku z dnia 3 września 2014 roku, II SA/Łd 527/14, LEX nr 1520163, 

wyrok WSA w Gdańsku z dnia 22 lutego 2017 r., II SA/Gd 340/16, LEX nr 2252011, wyrok NSA w Warszawie 

z dnia 1 lutego 2013, II OSK 2520/12, LEX nr 1354937. Nieco odmienne jednak stanowisko zostało wyrażone 

przez NSA w Warszawie w wyroku z dnia 21 września 2017 r., II OSK 1690/16, LEX nr 2408890, w którym 

stwierdzono, że związanie organu architektoniczno-budowlanego decyzją środowiskową, nie zwalnia go 

jednakowoż z obowiązku sprawdzenia rozwiązań projektowych w kontekście wymagań ochrony środowiska  

w zakresie szerszym niż to wynika z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
48

 Por. glosa aprobująca B. Rakoczy, OSP 2009, Nr 6, poz. 63. 
49

 Por. § 3 ust. 1 pkt 52 r.p.o.ś., zgodnie z którym, do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko zaliczane są: zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami 

fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie 

mniejszej niż: a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-

5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.), dalej 

jakou.o.p. lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, b) 1 ha na 

obszarach innych niż wymienione w lit. a. Przez powierzchnię zabudowy rozumie się w tym kontekście 

powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do 

przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia. Zatem, jeżeli powierzchnia zabudowy farmy 

fotowoltaicznej wynosić będzie 0,499 ha na obszarach wskazanych w pkt. a) powyżej, lub 0,999 ha na 

pozostałych obszarach, wówczas nie może być ona traktowana jako przedsięwzięcie potencjalnie znacząco 

oddziaływujące na środowisko, co w konsekwencji prowadzi do wniosku, że dla jej realizacji nie jest 

koniecznym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W praktyce, z uwagi na znaczne 

skomplikowanie oraz czasochłonność postępowania administracyjnego w przedmiocie uzyskiwania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach, inwestorzy decydują się właśnie na realizację takich niewielkich farm 

fotowoltaicznych. 
50

 Zob. art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2067 z późn. zm.), dalej jakou.o.z.o.z. oraz art. 39 pr.bud. 
51

 Por. art. 36 ust. 8 u.o.z.o.z. w zw. z art. 29 ust. 4 pkt. 1 pr. bud. oraz wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 23 

września 2016 r., II SA/Rz 998/16, LEX nr 2130775, wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 lipca 2017 r., VII 

SA/Wa 1564/16, LEX nr 2378134. 
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wskazanych etapów, a to etapu związanego z uzyskiwaniem pozwolenia na prowadzenie 

robót budowlanych
52

. W tym kontekście wskazać należy przede wszystkim na art. 32 ust. 4 

pkt 1 pr.bud., formułujący wymóg wnioskowania o pozwolenie na budowę w okresie 

ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ile jest ona wymagana 

w oparciu o przepisy u.p.z.p. oraz art. 34 ust. 1 pr.bud., zgodnie z którym projekt budowlany 

powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy  

i zagospodarowania terenu, o ile jest wymagana w oparciu o przepisy u.p.z.p. Równocześnie 

art. 35 ust. 1 pkt 1pr.bud., nakłada na organ administracji architektoniczno-budowlanej 

obowiązek sprawdzenia zgodności projektu budowlanego z ustaleniami planu miejscowego 

albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przed wydaniem decyzji o pozwoleniu 

na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52

 Zasadą jest prowadzenie robót budowlanych w oparciu o uzyskaną decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego (por. art. 3 pkt 12 pr.bud.) 
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2.3.Zarys systemów planowania przestrzennego państw europejskich 

 

Systemy planowania i zagospodarowania przestrzennego państw europejskich 

pozostają od siebie zasadniczo różne, jednak odnaleźć w nich można także pewne 

podobieństwa. Na kształt poszczególnych systemów wpływają bowiemobowiązujące  

w konkretnych państwach systemy prawne, w tym systemy administracyjne oraz 

uwarunkowania historyczne w których systemy te się kształtowały
1
.Pewnego rodzaju 

wspólny mianownik dla systemów planowania i zagospodarowania przestrzennego państw 

europejskich stanowią jednak standardy demokratycznego państwa prawnego
2
. Wskazując  

w powyższym kontekście na podstawowe zasady państwa prawnego, wymienić należy przede 

wszystkim: ochronę istniejącego zagospodarowania przestrzennego, konieczność uzyskania 

zgody organów administracji publicznej na nowe zagospodarowanie ternu, dysponowanie 

władztwem planistycznym przez jednostki niższego szczebla podziału terytorialnego państwa, 

zapewnienie w procesie wydawania decyzji partycypacji obywatelskiej, nadzór nad 

wydanymidecyzjami przez jednostki wyższego szczebla oraz ich kontrolę przez niezależne 

sądownictwo, decydujący wpływ dostępnościnowej zabudowy do infrastruktury, wyważanie 

interesów inwestorów oraz interesu ogółu oraz zasadnicza rola planów zagospodarowania, 

które określając precyzyjnie warunki zabudowy objętych nimi terenów, mogą być jednak 

zmieniane, jak i wreszcie możliwość lokalizacji inwestycji w szczególnych przypadkach 

również na terenach nieobjętych postanowieniami planów
3
. 

Problematyka związana z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym stała się 

w ostatnich latach przedmiotem działań regulacyjnych podejmowanych na poziomie Unii 

Europejskiej. Próby włączenia wymiaru terytorialnego do głównego nurtu programowania 

rozwoju Unii Europejskiej stanowią kontynuację toczącej się już w przeszłości dyskusji, 

której efektem stało się przyjęcie w 1999 roku Europejskiej Perspektywy Rozwoju 

                                                 
1
Tak M. Reimer, H. H. Blotevogel, Comparing Spatial Planning Practice in Europe: A Plea for Cultural 

Sensitization, Planning Practice and Research, vol. 27, luty 2012, s. 9. 
2
 Tak H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz, Zagospodarowania przestrzenne. Polskie prawo na tle standardów 

demokratycznego państwa prawnego, Sprawne Państwo, Program Ernst & Young, Warszawa 2007, s. 10. 
3
 Por. A. Zakrzewska-Półtorak (red.), Planowanie przestrzenne w Europie, Wrocław 2016, s. 14. Jak wskazuje 

L. Albrechts, wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej (za wyjątkiem Wielkiej Brytanii) wprowadziły do 

porządku prawnego instytucję planu zagospodarowania, który odgrywa podstawową rolę dla lokalizacji 

wszelkiego rodzaju inwestycji, zapewniając tym samym pewność prawa. W większości z nich, prerogatywa do 

ich wprowadzenia przyznana została administracji lokalnej (wyjątkiem jest Grecja), która najczęściej nie 

wymaga zatwierdzania treści planów przez organy ulokowane na poziomie regionalnym bądź centralnym. 

System planowania przestrzennego w Wielkiej Brytanii, określony zostaje zaś przez Autora, jako system 

dyskrecjonalny, który jako pozbawiony zasadniczo instytucji plany zagospodarowania, każdorazowo uzależnia 

możliwość uzgodnienia lokalizacji danej inwestycji od uznania organów administracyjnych. Zob. L. Albrechts, 

Strategic (spatial) planning reexamined, Environment and Planning B: Planning and Design 2004, vol. 31,  

s. 744 i n. 
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Przestrzennego(ESDP)
4
. Dokument ten określa docelowe zamierzenie UE, którym jest 

osiągnięcie zrównoważonego i racjonalnego rozwoju, a szczególnie zwiększeniespójności 

gospodarczej i społecznej. W konsekwencji również Traktat Lizboński uwzględnił w swej 

treści wymiar terytorialny jako równorzędny z wymiarem gospodarczym i społecznym
5
. 

Zasygnalizowana powyżej europejska perspektywa regulacji w dziedzinie planowania  

i zagospodarowania przestrzennego wywiera niewątpliwie wpływ na kształt 

zagospodarowania przestrzennego poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej
6
. 

Skutkiem tego jest stopniowe upodabnianie się systemów prawnych poszczególnych państw, 

a w ich ramach poszczególnych jego dziedzin, co w literaturze przedmiotu określanejest 

mianem europeizacji prawa, w tym również prawa planowania i zagospodarowania 

przestrzennego
7
. Współcześnie obserwowaną tendencją jest nadto globalizacja planowania 

przestrzennego w odniesieniu do dużych miast, które jako uczestniczące w procesach 

globalnej gospodarki upodabniają się do siebie również przestrzennie, co w konsekwencji, jak 

twierdziJ.Friedmann, prowadzić może do globalizacji prawa planowania i zagospodarowania 

przestrzennego w ogóle
8
.  

                                                 
4
EuropeanSpatial Development Perspective (ESDP), Poczdam 1999 r.- Europejska Perspektywa Rozwoju 

Przestrzennego to dokument nieformalny, podkreślający potrzebę podniesienia rangi wymiaru terytorialnego  

w polityce regionalnej UE (szerzej na temat założeń ESDP zob. A. Faludi, Positioning European Spatial 

Planning, European Planning Studies, vol. 10, no 7, 2002, s. 897 – 909 oraz A. Faludi, Spatial Planning 

Traditions in Europe: Their Role in the ASDP Process, International Planning Studies, vol.9, no 2–3, 2004,  

s. 155–172). 
5
 Por. art. 1 pkt 4 Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiającego 

Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 203, poz. 1569), 

dalej jako Traktat z Lizbony. 
6
 Jakkolwiek regulacja ESDP nie stanowi prawa powszechnie obowiązującego, stanowiąc tylko studium 

perspektyw rozwoju i zagospodarowania terytorium UE, bezpośrednie odniesienie do jej postanowień 

znajdujemy chociażby w Załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie  

przyjęcia Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 (Dz. U. Nr 149, poz. 1567 z późn. zm.) Celami wskazanymi  

w ESDP pozostają: rozwój policentrycznego i zrównoważonego systemu urbanizacji, wzmocnienie związków 

między terenami miejskimi i wiejskimi, przezwyciężenie przestarzałego podziału między miastem i wsią, 

promocja zintegrowanych koncepcji transportu i łączności, które umożliwiają policentryczny rozwój w obszarze 

UE i które są ważnym uwarunkowaniem procesu integracji europejskich miast i regionów w systemie wspólnoty 

gospodarczej i monetarnej, kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego 

poprzez właściwe zarządzanie, zmierzające zarówno do zachowania, jak i wzmocnienia tożsamości regionów,  

a także utrzymania przyrodniczego i kulturowego zróżnicowania regionów i miast w obszarze UE (tak  

J. Kundera i W. Szmyt [w:] Leksykon polityki regionalnej Unii Europejskiej, Oficyna 2008). 
7
 Por. np. Georgia Giannakourou, The Europeization of National Planning Explaining the Causes and Potentials 

of Change, (w:) Planning Practice&Research, 27:1, s. 117 I n.; A. Faludi, Spatial…, s. 291 i n.; A. Jędraszko, 

Europeizacja gospodarki przestrzennej w Polsce: zarys propozycji założeń nowej ustawy, Problemy Rozwoju 

Miast 2007, nr 4, s. 66 – 101; B. Adamiak, Europeizacja prawa postępowania administracyjnego [w:]  

K. Wojtczak (red.), Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, Wrocław 2005, s. 17–19; B. Madej, 

Model kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej w dobie europeizacji i globalizacji prawa 

administracyjnego, PPP, 2017, nr 5. s. 82-93.  
8
 Szerzej na ten temat zob. J. Friedmann, Globalization and the emerging culture of planning, 2005, nr 64,  

s. 183-233 oraz P. Newman i A. Thornely, Urban planning in Europe. International Competition, National 

Systems and Planning Projects, Londyn, NowyJork 2002, s. 9-26. 
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W literaturze przedmiotu spotkać można różnorodne podziały i klasyfikacje systemów 

planowania i zagospodarowania przestrzennego
9
. Jednym z nich pozostaje opisany przez  

P. Newmana oraz T. Thornleya podział systemów planowania i zagospodarowania 

przestrzennego państw europejskich na pięć rodzin, wyodrębnionych z uwagi na rozwój 

historyczny, źródła prawa, ideologię oraz sposób myślenia o prawie
10

. Szczególną uwagę 

Autorzy poświęcają relacjom, jakie zachodzą pomiędzy administracją centralną oraz lokalną, 

wskazując na znaczący wpływ, jaki na system planowania i zagospodarowania 

przestrzennego ma ulokowanie władztwa planistycznego po stronie administracji centralnej 

bądź lokalnej. Systemy planowania i zagospodarowania przestrzennego określone zostały 

jakorodzina brytyjska
11

, rodzina germańska
12

, rodzina napoleońska
13

, rodzina skandynawska
14

 

oraz rodzina krajów Europy Środkowo-Wschodniej
15

. 

Niezależnie jednak od wspomnianych powyżej procesów europeizacji i globalizacji 

oraz podziałów systemów planowania i zagospodarowania przestrzennego na poszczególne 

rodziny, których bliższa analiza nie jest jednak uzasadniona celami niemniejszej pracy, 

przedstawić w ramach kolejnych części pracy wypada zarys wybranych przez autorkę 

systemów planowania i zagospodarowania przestrzennego wybranych państw europejskich,  

a toAnglii (rodzina brytyjska), Niemiec (rodzina germańska), Hiszpanii (rodzina napoleońska) 

oraz Szwecji (rodzina skandynawska).Obowiązujący w Polsce system planowania i 

zagospodarowania przestrzennego zaliczany jest przez P. Newmana  

i A. Thornleya do rodziny systemów planowania przestrzennego krajów Europy Środkowo–

                                                 
9
 Bliżej na ten temat zob. A. Zakrzewska-Półtorak (red.), Planowanie…, s. 13 oraz D. Munoz Gielen, T. Tasan-

Kok, Flexibility in Planning and the Consequences for Public-value Capturing in UK, Spain and the 

Netherlands, European Planning Studies, vol. 18, no 7, lipiec 2010, s. 1099 i n. 
10

Por. P. Newman, A. Thornley, Urban Planning…, s. 28 i 30.Autorzy wskazują, że w literaturze przedmiotu 

zasadniczo panuje zgoda odnośnie konieczności wyodrębnienia pięciu kategorii systemów planowania  

i zagospodarowania przestrzennego. 
11

 Zaliczone do niej zostały Anglia oraz Irlandia. Por. P. Newman, A. Thornley, Urban Planning…, s. 28-75. 
12

 Zaliczone do rodziny germańskiej zostały Niemcy, Austria oraz Szwajcaria. Tamże. 
13

 Zaliczone do rodziny napoleońskiej zostały Francja, Włochy, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Holandia, Belgia  

i Luksemburg. Tamże. 
14

 Do rodziny skandynawskiej zaliczone zostały Norwegia, Finlandia, Dania i Szwecja. Tamże.  
15

 P. Newman, A. Thornley w sposób niezwykle ogólnikowy uzasadniają podstawy wyodrębnienia rodziny 

krajów Europy Środkowo–Wschodniej, poprzestając zasadniczo na wyodrębnieniu obszaru geograficznego, 

który nie doczekał się jeszcze pogłębionej analizy naukowej w odniesieniu do systemów planowania  

i zagospodarowania przestrzennego. Zaliczenie w oparciu o kryterium geograficzne krajów takich jak Polska, 

Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, Ukraina, Słowenia, Chorwacja, Bośnia  

i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Macedonia Północna, Albania, Bułgaria i Rumunia, do wspólnej rodziny 

państw Europy Środkowo–Wschodniej, których systemy planowania i zagospodarowania przestrzennego są do 

siebie podobne, zdaje się nie być uzasadnione wystarczająco. Krytykę przedstawionego podziału na rodziny 

systemów planowania i zagospodarowania przestrzennego, opartą w głównej mierze na wskazaniu, że nie 

uwzględnia on narodowych tradycji (kultury) planowania przestrzennego, stanowiąc faktycznie nieuzasadnione 

założenie, że odmienności systemów prawa (w tym prawa administracyjnego) przesądzają o tożsamych 

odrębnościach pomiędzy systemami planowania i zagospodarowania przestrzennego przedstawili M. Reimer, 

oraz H. H. Blotevogel (zob. M. Reimer, oraz H. H. Blotevoge, Comparing Spatial…, s. 10 i n.) 
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Wschodniej. Jako stanowiący główny przedmiot badań niniejszej pracy przedstawiony on 

został szczegółowo w ramach podrozdziału 2.4.Zarys systemu planowania przestrzennego  

w Polsce. 
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2.3.1. Zarys systemu planowania przestrzennego w Anglii 

 

Przestępując do przedstawienia zarysu systemu planowania i zagospodarowania 

przestrzennego właściwego dla Anglii, w pierwszej kolejności wskazać należy na złożoną 

strukturę wewnętrzną Wielkiej Brytanii, obejmującej Anglię, Walię, Szkocję i Irlandię 

Północną. Wskazać również wypada, że system planowania i zagospodarowania 

przestrzennego, jaki wykształcił się w państwach zaliczanych do rodziny brytyjskiej,  

z przyczyn geograficznych uwarunkowań kształtował się w izolacji od systemów 

kontynentalnych. Zasadniczo wywodzi się on z angielskiej tradycji common law, a jego 

ewolucja oparta jest na kolejnych precedensach. Rozwiązania prawne występujące w Szkocji, 

Walii i Irlandii Północnej, ukształtowane pod wpływem rozwiązań angielskich, nie różnią się 

obecnie w sposób zasadniczy od tych obowiązujących w Anglii
1
. Nadmienić jedynie wypada, 

że wpływy angielskiego systemu prawnego są widoczne również w systemach prawnych 

byłych kolonii angielskich
2
. Powyższe zdaje się uzasadniać przedstawienie w ramach 

niniejszej pracy zarysu jedynie angielskiego systemu planowania i zagospodarowania 

przestrzennego jako systemu wiodącego wśród państw europejskich zaliczonych do rodziny 

brytyjskiej oraz zasadniczo różnego od systemów kontynentalnych
3
, a co za tym idzie 

również od polskiego sytemu planowania i zagospodarowania przestrzennego. 

Panujący w Anglii system rządów parlamentarno-gabinetowych nie odpowiada 

klasycznie pojmowanemu trójpodziałowi władz przyjętemu w większości państw 

europejskich
4
. Oparty na prawie stanowionym, precedensowym, konwenansach 

konstytucyjnych oraz traktatach i podręcznikach prawniczych angielski system prawny, 

charakteryzuje się dużą elastycznością
5
. W konsekwencji zaś administracja publiczna działa 

                                                 
1
 Tak Z. Niewiadomski (red.), Prawna regulacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Uwarunkowania, bariery, 

perspektywy, Warszawa 2009, s. 297.  
2
 Tak P. Newman, A. Thornley, Urban Planning in Europe. International Competition, National Systems and 

Planning Projects, Routledge, London – New Yourk 1996, s. 30. 
3
 W literaturze przedmiotu spotkać można opracowania, które dzielą systemy planowania przestrzennego w 

państwach europejskich pod względem stopnia zdeterminowania procesu budowlanego ustaleniami 

obowiązujących na danym terenie planów zagospodarowania, określając je odpowiednio, jako systemy 

zdeterminowane planami (plan-ledplanningsystems) oraz systemy zdeterminowane rozwojem inwestycji 

(development-ledplanningsystems), wskazując na podobieństwa systemów planowania przestrzennego 

obowiązujących w niektórych państwach kontynentalnych do systemu obowiązującego w Wielkiej Brytanii. Por. 

D. Munoz Gielen, T. Tasan-Kok, Flexibility in Planning and the Consequences for Public-value Capturing in 

UK, Spain and the Netherlands, European Planning Studies, vol. 18, no 7, lipiec 2010, s.1100 i n. 
4
 Bliżej na ten temat por. S. Grodziski, Porównawcza historia ustrojów państwowych, Kraków 1998, s. 212 oraz 

P. Walichniewicz-Bartnik, Proces dewolucji i jego ewentualne konsekwencje dla Zjednoczonego Królestwa 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, [w:] J. Marszałek-Kawy (red.), A. Lutrzykowski (red.),Samorząd 

terytorialny w Polsce i w Europie (doświadczenia i nowe wyzwania), Toruń 2008, s. 236 i n. 
5
Na temat systemu common law zob. M. Koszowski, Anglosaska doktryna precedensu: porównanie z polską 

praktyką orzeczniczą, Warszawa 2009. 
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niejednokrotnie przekraczając granice przepisów prawa stanowionego, w ramach prawa 

zwyczajowego (common law), a praktyka ta pozwala na utrzymanie stanu adekwatności 

sytemu prawnego w relacji do zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej.  

W Anglii wyróżnić można trzy zasadnicze stopnie podziału terytorialnego, którymi pozostają 

regiony, hrabstwa i okręgi
6
. W ramach przedstawionego podziału, na terenie Anglii 

funkcjonują jednocześnie jednostki samorządowe pełniące funkcje jednocześnie okręgów  

i hrabstw (unitaryauthorities), będąc jednostopniowymi jednostkami administracyjnymi
7
.  

Podstawową regulacją prawną dla angielskiego systemu planowania  

i zagospodarowania przestrzennego jest zbiór ustaw (Planning Acts), wśród których 

najważniejszą stanowi –określająca zadania i kompetencje samorządu w dziedzinie 

sporządzania planów oraz zasad kontroli planów i interwencji rządu w proces planistyczny –

ustawa o planowaniu miast i wsi (Town and Country Planning Act 1990)
8
. Ustawa ta 

zmieniona została w sposób zasadniczy przez ustawę o planowaniu i przymusowym 

wywłaszczeniu (The Planning and CompulsoryPurchaseAct 2004)
9
.Nadto, istotne znaczenie 

dla systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego Anglii posiadają akty 

wykonawcze (statutoryinstruments), których kategorie określone zostały w Statutory 

Instruments Act 1996
10

. W omawianym kontekście wskazać również należy na właściwe dla 

systemu common law instrukcje oraz deklaracje wydawane przez rząd oraz ministrów 

przybierające formę stanowisk odnośnie prowadzonej polityki planistycznej oraz instrukcji 

dla polityki planistycznej, które uwzględniane być muszą przez władze lokalne w trakcie 

tworzenia dokumentów planistycznych
11

.  

Wskazując na podstawowe wartościjakim służyć ma system planowania 

przestrzennego Anglii, wskazać należy przede wszystkim na zasadę zrównoważonego 

                                                 
6
 Terytorium Anglii podzielone zostało na dziewięć regionów. Istnieje sześć hrabstw metropolitalnych oraz 

trzydzieści pięć hrabstw ziemskich. W odniesieniu do jednostek terytorialnych szczebla okręgowego, wyróżnić 

zaś należy: okręgi metropolitalne (pokrywające terytorium hrabstw metropolitalnych), okręgi niemetropolitalne 

(znajdujące się w granicach hrabstw ziemskich) oraz wydzielone z hrabstw ziemskich okręgi, jednostki 

samorządowe pełniące funkcje dla okręgów i hrabstw (por. Z. Niewiadomski (red.), Prawna regulacja…,  

s. 298).  
7
 Tamże. 

8
 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/8/contents (dostęp: 19.06.2019 r.) 

9
Zob. J. Goździewicz-Biechońska, Wadliwość decyzji administracyjnych w procesie inwestycyjno-budowlanym, 

Warszawa 2011, s. 185 i n. 
10

 Por. Z. Niewiadomski (red.), Prawna regulacja…, s. 305. Do najważniejszych wykonawczych aktów 

planistycznych zaliczyć należy The Town and Country Planning (Local Development) (England) Regulations, 

2004 – stanowiący o zasadach sporządzania planów, Town and Country Planning (useClasses), 1987 – 

określający klasy użytkowanych terenów oraz Town and Country Planning (General Permitted Development), 

1997 – odnoszący się w swej materii do zakresu kontroli sposobu użytkowania terenu (por. M. Zajączkowska, 

Założenia planowania przestrzennego i projektowania architektonicznego w Wielkiej Brytanii, Przegląd 

Budowlany, nr 3, 2011, s. 25). 
11

Por. J. Goździewicz-Biechońska, Wadliwość decyzji…, s. 185 i n.  
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rozwoju podstawowych sfer, a to sferyekonomicznej, społecznej oraz środowiskowej
12

.  

Jak wskazuje literatura przedmiotu, urzeczywistnienie zasady zrównoważonego rozwoju 

następować powinno poprzez wyważanie interesów podmiotów bezpośrednio 

zaangażowanych w procedurę planowania przestrzennego, będących organami władzy 

publicznej, inwestorami, właścicielami nieruchomości oraz społeczeństwem w ujęciu 

całościowym
13

. Ważenie interesów wskazanych powyżej podmiotów następuje w trakcie 

charakterystycznego dla Anglii modelu stosowania prawa, który opiera sięna negocjacjach  

i mediacjach, w trakcie którychinteresy te ważone są poprzez takie modyfikowanie zamierzeń 

inwestora,którepozwoli w sposób najmniej uciążliwy dla innych podmiotów oraz przy 

uwzględnieniu interesu publicznego zrealizować inwestycję. Co za tym idzie, istotnym 

elementem systemu staje się swoista uznaniowość, zmierzająca do zapewnienia elastyczności 

oraz uwzględnienia dynamiki zmian, co uznać zasadniczo należy za charakterystyczne dla 

angielskiego systemu prawa w ogóle
14

. 

Kolejną wartością, której spełnienie ma zapewnić odpowiednio ukształtowany system 

planowania przestrzennego,pozostajezabezpieczanie potrzeb mieszkaniowych obywateli. 

Realizacja tej wartości następuje przede wszystkim w drodze zabezpieczania w odpowiednich 

dokumentach planistycznych terenów przewidzianych na cele związane z budownictwem 

mieszkaniowym na poziomie właściwym dla rozwoju danej społeczności lokalnej
15

.  

W systemie angielskim władzą planistyczną pozostaje właściwy minister, który 

odpowiedzialny jest za dokumenty planistyczne o zasięgu krajowym czyli krajowe wytyczne 

planistyczne. Minister posiada równocześnie uprawnienia do ingerencji w działania 

planistyczne na poziomie lokalnym oraz prawo kontroli i nadzoru w tym zakresie. Z uwagi na 

brak zastrzeżenia konstytucyjnych gwarancji autonomii na rzecz samorządu terytorialnego, 

nadzór ministerialny odnosić się może tak do aspektów legalności podejmowanych 

rozstrzygnięć, jak i samych materialnych rozstrzygnięć
16

. Wytyczne planistyczne posiadają 

charakter wiążący dla lokalnych władz planistycznych, zarówno na poziomie lokalnym jak  

i regionalnym, stanowiąc równocześnie wyraz polityki rządowej w dziedzinie 

                                                 
12

Tak B. Cullingworth, V. Nadin, Town and Country Planning in UK, Londyn 2006, s. 2. 
13

 Tamże.  
14

 Tamże, s. 2–4 oraz H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz, Zagospodarowanie przestrzenne. Polskie prawo na 

tle standardów demokratycznego państwa prawnego, Sprawne Państwo, Program Ernst & Young, Warszawa 

2007, s. 31. 
15

 Por. Z. Niewiadomski (red.), Prawna regulacja…, s. 304. 
16

 Tak A. Zakrzewska-Półtorak (red.), Planowanie przestrzenne w Europie, Wrocław 2016, s. 167 oraz  

M. Kardas, C. Kucharska, Analiza porównawcza modeli samorządu terytorialnego Niemiec, Wielkiej Brytanii  

i Szwecji, Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, rocznik III/2011, s. 109. 
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zagospodarowania przestrzennego
17

. W literaturze przedmiotu podkreślane się zatem, że 

władztwo planistyczne w Anglii przypisane jest samorządowi terytorialnemu z uwagi na 

historyczne uwarunkowania, nie znajdując jednak umocowania w regulacjach ustrojowych
18

. 

Zadania publiczne, które przekazane zostały do realizacji samorządowi terytorialnemu, 

podlegają hierarchicznej podległości władzom centralnym. Właściwy minister, poza 

wspomnianymi powyżej uprawnieniami władczej kontroli, posiada nadto –będąc organem 

odwoławczym –prerogatywy w zakresie kasacyjnym oraz reformatoryjnym w odniesieniu do 

rozstrzygnięć władz lokalnych,
19

. 

Nadtoregionalne podmioty planistyczne sporządzają dla danego obszaru regionalne 

strategie przestrzenne (RegionalSpatialStrategies), z którymi muszą być zgodne akty 

planowania szczebla lokalnego. Głównym zadaniem regionalnych strategii przestrzennych 

jest bowiem wprowadzanie na poziom regionalny polityk rządowych, które posiadają 

charakter nadrzędy
20

. Określenie celów oraz materii regulacji właściwych dla regionalnych 

strategii przestrzennych nastąpiło w Planning Policy Statement 11
21

, który stanowi dokument 

rządowy formułujący politykę rządową w tym zakresie. Zgodnie z nim, regionalne strategie 

przestrzenne mają na celu określenie kompleksowej strategii rozwoju dla danego regionu na 

okres od 15 do 20 lat w szczególności poprzez określenie skali zapotrzebowania na zabudowę 

mieszkaniową, priorytetowe zadania w zakresie ochrony środowiska i kierunki rozwoju 

transportu, infrastruktury, rozwoju gospodarczego, rolnictwa, pozyskiwania surowców  

w regionie oraz przetwarzania odpadów
22

. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że ten 

dokument planistyczny powinien wychodzić poza ramy klasycznie ujmowanego planowania 

przestrzennego, które zasadniczo dotyczy przeznaczenia terenu do danego sposobu 

użytkowania, pozostając dokumentem szerzej traktującym problematykę planowania
23

, 

dotykającym przykładowo również kwestii związanych z rozwojem ekonomicznym regionu.  

Na poziomie lokalnym, rady okręgów sporządzają dokumenty planu rozwoju 

(Development Plan Documents), które wraz z przedstawioną powyżej regionalna strategią 

przestrzenną tworzą ustawowy plan rozwoju (Development Plan)
24

.  Plan rozwoju stanowi zaś 

                                                 
17

 Por. H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz, Zagospodarowanie…, s. 19. 
18

 Tamże. 
19

 Tak Z. Niewiadomski (red.), Prawna regulacja…, s. 297. 
20

 Tamże, s. 307. 
21

 Por. https://www.planningni.gov.uk/index/policy/planning_statements_and_supplementary_planning_ 

guidance/pps 11.htm (dostęp: 19.06.2019 r.) 
22

 Por. M. Baker, S. Hincks, G. Sherriff, Getting involved in plan-making: Participation and stakeholder 

involvement in local and regional spatial strategies in England, Environment and Planning C, 2010, 28 (4),  

s. 574-594. 
23

 Tak Z. Niewiadomski (red.), Prawna regulacja…, s. 307. 
24

 Tamże, s. 309. 
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podstawę podejmowanych decyzji planistycznych, a stanowi go zbiór aktów planistycznych, 

którym nie można przypisać charakteru aktu prawa miejscowego. Ponadto, tak rozumianego 

planu rozwoju nie można uznać zabezwzględnie obowiązujący akt, bowiem wydawane na 

jego podstawie pozwolenie planistyczne pozostaje w znacznej mierze decyzją uznaniową, 

mogącą kształtować warunki lokalizacji danego przedsięwzięcia w sposób odbiegający od 

jego ustaleń
25

.Władze lokalne (Local Planning Authorities) przygotowują strukturę lokalnego 

planowania (Local Development Framework) będącą zbiorem dokumentów, w skład którego 

wchodzą: schemat lokalnego planowania i rozwoju (Local Development Schame)
26

, 

dokumenty lokalnego planowania rozwoju (Local Development Documents)
27

 oraz 

stanowisko w sprawie sposobu partycypacji społecznej (Statement of CmmunityInvolvment), a 

także roczny raport (Annual Monitoring Report)
28

. 

Najważniejszym składnikiem struktury lokalnego planowania pozostają zaś 

dokumenty lokalnego planowania rozwoju, które nie posiadają charakteru kontynentalnych 

aktów prawa miejscowego, a co za tym idzie związanie nimi organów publicznych nie ma 

charakteru bezwzględnego. Dokumenty lokalnego planowania rozwoju dzielą się zaś na 

dokumenty planu rozwoju (Development Plan Documents)
29

oraz dodatkowe dokumenty 

planistyczne (Supplementary Planning Documents)
30

. Wśród dokumentów planu rozwoju 

wskazać należy na podstawową strategię (CoreStrategy), regionalne plany działania (Area 

Action Plans) oraz inne dokumenty, których treść obejmuje określenie przeznaczenia 

konkretnej nieruchomości (Other Development Plan Documents)
31

.Poszczególne dokumenty 

planistyczne powinny być ze sobą zgodne i spójne
32

.  

                                                 
25

Zob. J. Goździewicz-Biechońska, Wadliwość decyzji…, s. 185 i n. 
26

 Schematy rozwoju lokalnego (Local development Schame) zastąpiły dotychczas obowiązujące na poziomie 

hrabstw plany struktury (structureplans) oraz sporządzane na poziomie okręgów lokalne plany 

zagospodarowania (local development plans) (por. H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz, Zagospodarowanie…, 

s. 17 i n.) 
27

Zob. A. Zakrzewska-Półtorak (red.), Planowanieprzestrzenne…, s. 165 oraz F. Cirianni, P. Panuccio 

& C. Rindone, A comparison of urban planning ssystems between the UK and Italy: commercial development 

and city logistic plan, Urban Transport XIX, s. 791. 
28

 Por. Z. Niewiadomski (red.), Prawna regulacja…, s. 310. 
29

 Do tej kategorii dokumentów zaliczyć należy CoreStrategy (dokument zawierający rozstrzygnięcia  

w odniesieniu do kategorii inwestycji i użytkowania terenu, jakie wspierać będzie lokalna władza, obejmujący 

również zasady kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady dostępu do infrastruktury technicznej, określenie 

celów w zakresie ochrony środowiska, rozwoju ekonomicznego i społecznego, identyfikując jako całość 

kluczowe elementy planowania przestrzennego danego obszaru), Area Action Plan (plan działania dla danego 

obszaru) oraz inne dokumenty (określające zasadniczo przeznaczenie poszczególnej nieruchomości). 
30

 Bliżej na ten temat por. Z. Niewiadomski (red.), Prawna regulacja…, s. 311 i n.  
31

 Bliżej na ten temat por. Z. Niewiadomski (red.), Prawna regulacja…, s. 313. 
32

 Owa zgodność określana jest jakoconformity bądź generalconformity. Bliżej na ten temat zob.  

Z. Niewiadomski (red.), Prawna regulacja…, s. 317. 
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Dodatkowe dokumenty planistyczne (Supplementary Planning Documents), jako 

niebędące częścią planu rozwoju, stanowią w głównej mierze kategorię przyjmowanych przez 

władze lokalne dodatkowych objaśnień oraz wytycznych w odniesieniu do wymogów  

o charakterze estetycznym dla lokalizacji nowego rodzaju przedsięwzięć
33

.  

Obowiązująca w Anglii koncepcja prawa do zabudowy, oparta została na kilku 

podstawowych założeniach. Pierwszym z nich jest zasadnicza konieczność każdorazowego 

wyrażania zgody władz publicznych na zmianę zagospodarowania terenu, przy czym 

wydawanie tej zgody związane jest z koniecznością poniesienia kosztów jej wydania przez 

wnioskodawcę. Władze publiczne mogą jednocześnie uzależnić wydanie przedmiotowej 

zgody od spełnienia przez inwestora określonych warunków, przykładowo w zakresie 

doprowadzenia do nieruchomości określonego rodzaju infrastruktury bądź zapewnienia 

innych koniecznych parametrów technicznych planowanego przedsięwzięcia 

(planningcontributions)
34

. W przypadku odmowy wydania zgody na określone 

zagospodarowanie wnioskodawcy nie przysługuje uprawnienie do żądania rekompensaty. 

Jednakże w sytuacji znacznego utrudnienia sposobu zagospodarowania terenu, który nastąpił 

w wyniku wydawanych decyzji planistycznych, inwestor może żądać wykupienia terenu 

przez jednostki samorządu
35

. W świetle powyższego, obowiązujące w Anglii prawo do 

zabudowy określić można jako posiadające charakter publiczny, a to dlatego, żeod decyzji 

władz publicznych zależy sposób oraz możliwość jego wykonywania. 

Rozumiane w powyższy sposób prawo do zabudowy znajduje swoje odzwierciedlenie 

w instytucji pozwolenia planistycznego (planningpermission). Ten podstawowy instrument 

kontroli zagospodarowania przestrzennegojest charakterystyczny dla angielskiego systemu 

planowania przestrzennego. Uzyskanie pozwolenia planistycznego wymagane jest tak dla 

zmiany zagospodarowania terenu, jak i dla zmiany sposobu jego użytkowania. W tym 

kontekście na szczególną uwagę zasługuje ustawowa definicja pojęcia zagospodarowania 

(development) sformułowana na gruncie Town and Country Planning Act 1990. Zgodnie  

z definicją zawartą w tym akcie, zagospodarowanie to realizacja robót budowlanych, robót 

inżynieryjnych, wydobywczych i innych na gruncie oraz ponad i w substancji gruntu albo 

dokonanie innej istotnej zmiany sposobu użytkowania gruntu lub budynku
36

. 

                                                 
33

 Tamże, s. 314. 
34

 Tak Z. Niewiadomski (red.), Prawna regulacja…, s. 329. 
35

 Por. H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz, Zagospodarowanie…, s. 21. 
36

 Por. https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/8/section/55(dostęp: 19.06.2019 r.) Jedynie nieliczne rodzaje 

robót, które określone zostały w przepisach wykonawczych nie są uznawane jako zmieniające 

zagospodarowanie, tym samym wyłączone spod konieczności uzyskiwania pozwolenia planistycznego (por.  

Z. Niewiadomski (red.), Prawna regulacja…, s. 321). 
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W przypadku zmiany zagospodarowania o mniejszym znaczeniu dla ładu 

przestrzennego system angielski przewiduje możliwość ograniczenia kontroliczyli odstąpienia 

od konieczności uzyskiwania dla zamierzenia inwestycyjnego pozwolenia planistycznego. Co 

do zasady nie jest ono wymagane w odniesieniu do zamierzeń budowlanych kontynuujących 

dotychczasową funkcję terenu, określonych w The Town and Country Planning (UseClasses) 

Order
37

. Ustawodawca przewidział kilkanaście klas użytkowania, w ramach których zmiana 

sposobu zagospodarowania terenu nie wymaga uzyskania zgody planistycznej. Ponadto, w 

treści The General Permitted Development Order
38

zawarty został wykaz zamierzeń 

budowlanych, których realizacja dopuszczona jest 

z mocy prawa oraz wykaz zmian klas użytkowania, które nie skutkują koniecznością 

uzyskania pozwolenia planistycznego. Tytułem przykładu wskazać należy, iż zamierzeniem 

dopuszczonym do realizacji z mocy prawa jestrozbudowa domu do łącznej kubatury 115 m
3
, 

utrzymanie i modernizacja dróg oraz renowacja zabytków i pomników. 

Odpowiednikiem General Permitted Development Order na poziomie lokalnym 

pozostaje Local Development Order czyli lokalne pozwolenie planistyczne wprowadzone do 

systemu angielskiego przez Town and Country Planning Act 1990. W drodze lokalnego 

pozwolenia planistycznego dochodzi do zwolnienia określonej kategorii przedsięwzięć 

realizowanych na określonym obszarze z obowiązku uzyskiwania pozwolenia planistycznego, 

co następuje na podstawie decyzji władz lokalnych, w drodzeLocal Development Orders.  

Działania inwestycyjne nieobjęte przedstawionymi powyżej zwolnieniami, a zaliczone 

do kategorii development na gruncie Town and Country Planning Act 1990, dla swej 

realizacji wymagają uzyskania pozwolenia planistycznego. 

Procedurajegouzyskiwaniaokreślonazostała w The Town and Country Planning (Development 

Management Procedure) (England) Order 2010
39

.Podmiotami uprawnionymi do jego 

wydawania pozostają najniższe szczeble władz samorządowych, te same które właściwe są 

dla przyjmowania planu rozwoju, czyli okręgi oraz jednostki samorządowe pełniące funkcje 

dla okręgów i hrabstw
40

. Wydanie pozwolenia planistycznego dla danego przedsięwzięcia 

uwarunkowane jest szeregiem okoliczności, spośród których na uwagę zasługuje przede 

wszystkim konieczność zgodności  

z zapisami planu rozwoju. Zgodnie z art. 38 ust. 6 Town and CompulsoryPurchaseAct 2004, 

                                                 
37

 The Town and Country Planning (Use Classes) Order, SI 1987/764. 
38

 The Town and Country Planning (General Permitted Development) (England) Order 2015, SI 2015/596. 
39

The Town and Country Planning (Development Management Procedure) (England) Order 2010, SI 2010/2184. 
40

 Wskazać należy, że samorząd terytorialny w Anglii nie posiada jednolitej struktury podziału, stąd niezwykle 

trudno jest określić przejrzysty zakres kompetencji poszczególnych jednostek. Bliżej na ten temat por.  

M. Zajączkowska, Założenia planowania…, s. 26. 
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pozwolenie planistyczne powinno być zgodne również ze strukturą lokalnego planowania 

oraz istotnymi uwarunkowaniami faktycznymi.Takimi okolicznościami o istotnym znaczeniu 

dla wydania pozwolenia planistycznego może być przykładowo obecność wystarczającej 

infrastruktury dla proponowanegosposobu zabudowy. Władze lokalne obowiązane są zatem 

uzależniać planowanie rozwoju przestrzennego od potrzeb infrastrukturalnych i możliwości 

ich realizacji. Zapewnienie wystarczającej infrastruktury technicznej oraz społecznej jest zaś 

jednym z podstawowych obowiązków władz publicznych w Anglii. W treści pozwolenia 

planistycznego na inwestora mogą zostać nałożone warunki planistyczne 

(planningconditions) lub też nastąpić powiązanie jego wydania z przyjęciem przez inwestora 

do wykonania określonych zobowiązań w sposób dobrowolny, w drodze umowy z władzą 

planistyczną bądź jako jednostronne działania inwestora, nazywane zobowiązaniami 

planistycznymi (planningobligations)
41

.Władza lokalna ma prawo udzielania pozwolenia 

planistycznego z warunkami, jakie uzna za stosowne
42

, a warunki te mogą dotyczyćtak 

budowy infrastruktury, urządzeń rekreacyjnych, parku, zapewnienia tanich mieszkań, otwartej 

przestrzeni, jak i budynków szkolnych czy też wybudowania określonej liczby mieszkań  

o umiarkowanych cenach.Udzielenie pozwolenia planistycznego następuje pod warunkiem, 

że dana inwestycja będzie zrealizowana w ciągu trzech lat
43

. 

Przedstawiony powyżej system angielskiego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego cechuje się podkreślaną w doktrynie przedmiotu ogromną elastycznością, 

umożliwiającą płynne dostosowywanie się zmieniających się uwarunkowań społeczno-

gospodarczych
44

. Zaryzykować można stwierdzenie, że istnieją pewne podobieństwa 

pomiędzy angielskim pozwoleniem planistycznym a występującymi w polskim porządku 

prawnym decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przede wszystkim 

bowiem obie instytucje stanowią wyraz modelu prewencyjnej kontroli procesu 

inwestycyjnego, wydawane są na poziomie lokalnym przez władze uprawnione jednocześnie 

do wydawania planów zagospodarowania terenu oraz w sytuacji znacznej uznaniowości 

decyzyjnej organów publicznych. Zasadniczą różnicą pozostaje jednak, że w systemie 

angielskim podstawą dla wydawania pozwolenia planistycznego pozostaje plan rozwoju, 

podczas gdy polski system planowania i zagospodarowania przestrzennego dopuszcza 

wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania tereny jedynie w sytuacji 

braku tego rodzaju aktu planowego, czyli miejscowego planu zagospodarowania 

                                                 
41

 Por. M. Zajączkowska, Założenia planowania…, s. 27. 
42

 Tak M.A. Ziniewicz,Administracyjnoprawne aspekty opłat adiacenckich,Warszawa 2012, s. 183 i n. 
43

 Tamże. 
44

 Tak Z. Niewiadomski (red.), Prawna regulacja…, s. 327. 
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przestrzennego. Istotną różnicą pozostaje również związany charakter polskich decyzji 

lokalizacyjnych, któremu jednak towarzyszy pewien zakres swobody w możliwości 

określania parametrów nowej zabudowy. 

Anglia tak jak Polska zobowiązana została w treści Dyrektywy 2009/28/WE do 

osiągnięcia poziomu 15% udziału energii za źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu 

energii brutto w 2020 r. Z oczywistych względów zobowiązanie to nie będzie jednak wiążące 

w przypadku dojścia do skutkuBrexitu, jednak rozwój inwestycji sektora odnawialnych źródeł 

energii nie powinien być łączony jedynie z osiągnięciem powyższego celu, bowiem wskazać 

należy, że rozwój energetyki odnawialnej następuje również w państwach nienależących do 

Unii Europejsckiej. Podsumowując, lokalizacja farm fotowoltaicznych  

w Anglii podlega regulacjom ogólnego systemu planowania przestrzennego, nie zostały 

bowiem wprowadzone regulacje o charakterze specjalnym
45

. Skoro zatem farmy 

fotowoltaiczne nie zostały objęte również zwolnieniem w ramach General Permitted 

Development Order, a z uwagi na charakter tego rodzaju inwestycji trudno jest zakładać 

formułowanie takich zwolnień również na poziomie lokalnym w dokumentach typu Local 

Development Order, stwierdzić należy, że farmy fotowoltaiczne dla ich zgodnej z prawem 

lokalizacji wymagają uzyskania pozwolenia planistycznego. 

 

 

 

 

 

                                                 
45

 Por. M. Burke, Solar Farms: Funding, planning and impacts, 

https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7434#fullreport (dostęp: 15.06.2019 r.) 
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2.3.2.Zarys systemu planowania przestrzennego w Niemczech 

 

Zaliczany do rodziny germańskiej systemów planowania i zagospodarowania 

przestrzennego, system niemiecki zdeterminowany jest federalnym charakterem 

państwa
1
.Zasada federalizmu wpływa na kształt systemu planowania i zagospodarowania 

przestrzennego, a to dlatego, że gwarantuje rozdział oraz przekazanie władzy ustawodawczej, 

wykonawczej i sądowniczej do państw związkowych
2
. Republika Federalna Niemiec na 

gruncie konstytucyjnym jawi sięponadto jako demokratyczne i praworządne państwo 

socjalne
3
.Konstytucja RFN przewiduje trzy rodzaje kompetencji ustawodawczych na 

poziomie federacji, a to wyłączne ustawodawstwo federacji (AusschließlicheGesetzgebung 

des Bundes), ustawodawstwo konkurujące (KonkurrierendeGesetzgebung) oraz 

ustawodawstwo ramowe (Rahmengesetzgebung des Bundes). 

W obszarze wyłącznego ustawodawstwa federacji znajduje się tworzenie warunków 

ramowych (Rahmenbediningen). Kraje związkowe mogą wydawać ustawy krajowe  

w zakresie tego wyłącznego ustawodawstwajedynie w przypadku, gdy w ustawie federalnej 

zawarte zostanie wyraźne upoważnienie w tym zakresie.Zakres przedmiotowy wyłącznego 

ustawodawstwa federacji obejmuje zasadniczo kwestie o doniosłym znaczeniu dla całej 

federacji, takie jak polityka zagraniczna czy teżpolityka monetarna
4
.W ramach zaś 

ustawodawstwa konkurującego, kompetencje prawodawcze zachowują kraje związkowe, 

jedynie o ile federacja nie skorzysta ze swego prawa kompetencji ustawodawczej. W zakresie 

ustawodawstwa konkurencyjnego federacja ma prawo stanowienia prawa jedynie 

w przypadku, gdy wymaga tego stworzenie równych warunków życia na całym obszarze 

federacji lub zachowanie jej jedności prawnej i gospodarczej. W ramach ustawodawstwa 

konkurencyjnegoregulowana jest problematyka obrotu nieruchomościami, prawo gruntowe 

oraz mieszkaniowe
5
. Upoważnienie do wydawaniaustawodawstwa ramowegoumożliwia 

zatem stanowienie prawao charakterze regulacji ramowych dla krajów związkowych, które 

jedynie wyjątkowo zawierać może szczegółowe i bezpośrednio obowiązujące normy prawne. 

Kraje związkowe w terminie ustalonym w ramowym ustawodawstwie 

                                                 
1
 Federalny charakter RFN przewidziany został w art. 20 Konstytucji RFN –

GrundgesetzfürBundesrepublikDeutschland z dnia 23 maja 1949 r., BGBl. str. 1; ostatnio zmieniona przez art. 1 

ustawy z dnia 28 marca 2019 r., BGBl. I str. 404 (dalejjakoKonstytucja RFN). 
2
Por.The EU compendium of spacial planning systems and policies.Germany, Komisja Europejska, Luxmeburg 

1999, s. 22.  
3
 Por. art. 20 ust. 1 i 2 Konstytucji RFN. 

4
 Zob. J. Hernik, G. Olejniczak, Planowanie przestrzenne w RFN, Bydgoszcz – Kraków 2006, s. 18. 

5
 Zob. art. 74 ust. 1 pkt 18 Konstytucji RFN. Ustawodawstwo konkurencyjne obejmuje bardzo szeroki wachlarz 

spraw, pogrupowanych w 33 kategorie tematyczne (zob. art. 74 ust 1 pkt 1 – 33 Konstytucji RFN). 
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federalnym,implementują przepisy tych ustaw w drodze ustaw krajowych. Materią regulacji 

ustawodawstwa ramowego pozostają przede wszystkim kwestie dotyczące porządku 

przestrzennego, gospodarki wodnej, ochrony przyrody orazochrony krajobrazu
6
. 

Przedstawiony powyżej niemiecki system legislacyjny nadaje kształt również prawu 

zagospodarowania przestrzennego oraz procesu budowlanego. 

Konstytucja RFN przewiduje szereg zasad konstytucyjnych o podstawowym 

znaczeniu dla planowania i zagospodarowania przestrzennego.Jedną z nich jest zawarta  

w art. 28 Konstytucji RFN zasada planistycznej autonomii gmin oraz ich samodzielności  

w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Kolejną jest wyrażona w art. 19 

ust. 4 Konstytucji RFN zasada ochrony sądowej oraz dostępności postępowania sądowego  

w przypadku naruszenia praw oraz interesów podmiotów prawa przez decyzję organów 

publicznych. Niezmiernie istotną zasadą konstytucyjną jest również prawo do 

zrównoważonych warunków życia przewidziane w art. art. 72 Konstytucji RFN. 

Ukształtowana na poziomie konstytucyjnym zasada gwarancji prawa własności przesądza, że 

jego treść i granice określane są przez ustawy, podczas gdy używanie własności powinno 

zarazem służyć dobru ogólnemu
7
. Wywodzona z prawa własności wolność 

budowlanaoznacza zatem potencjalne prawo zabudowy, które podlega ochronie jedynie w 

zakresie jego utrzymania w stanie dotychczasowym, nie stanowiąc zaś roszczenia do władz 

publicznych  

o określenie danych warunków jego wykonywania czyli uchwalenie planu zabudowy 

określonej treści
8
. Właścicielom gruntów nie przysługują również roszczenia o dokonanie 

przez władze lokalne stosownego uzbrojenia terenu, którego istnienie konieczne jest dla 

uzyskania stosownego pozwolenia na budowę
9
. 

Struktura podziału administracyjnego Republiki Federalnej Niemiec obejmuje cztery 

poziomy, a to federację, kraje związkowe, powiaty i miasta wyłączone z powiatów oraz 

gminy i mniejsze związki gmin
10

. Pamiętać jednak należy, że szczegółowe rozwiązania  

w ramach poszczególnych krajów związkowych różnią się od siebie, bowiem podlegają  

                                                 
6
 Zob. J. Hernik, G. Olejniczak, Planowanie…, s. 22). 

7
 Por. art. 14 Konstytucji RFN.Dokonując wykładni pojęcia ustawy na gruncie art. 14 Konstytucji RFN, przyjąć 

należy, że odnosi się ono nie tylko do ustaw parlamentarnych, ale również innych przepisów o mocy 

powszechnie obowiązującej, przede wszystkim zaś tych zawartych w planach zagospodarowania sporządzanych 

na poziomie lokalnym. Bliżej na ten temat zob. H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz, Zagospodarowanie 

przestrzenne. Polskie prawo na tle standardów demokratycznego państwa prawnego, Sprawne Państwo, 

Program Ernst & Young, Warszawa 2007, s. 21. 
8
 Tamże, s. 20. 

9
 Tamże. Bliżej na ten temat por. s. 25. 

10
 Zob. M. Kardas, C. Kucharska, Analiza porównawcza modeli samorządu terytorialnego Niemiec, Wielkiej 

Brytanii i Szwecji, Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, rocznik III/2011, s. 95. 
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w tym zakresie regulacjom krajowym. System planowania i zagospodarowania 

przestrzennego w Niemczech ukształtowany jest jako złożony system kompetencji i zadań 

centralnych organów federacji, krajów związkowych oraz samorządu terytorialnego. 

Jakkolwiek organy każdego z poziomów działają w oparciu o odmienne regulacje prawne to 

jednak wzajemna wymiana informacji oraz konieczność dokonywania uzgodnień pomiędzy 

wszystkimi szczeblami organów uczestniczących w procesie planowania i zagospodarowania 

przestrzennego umożliwia zachowanie spójność systemu planowania i zagospodarowania 

przestrzennego
11

.  

Niemieckie prawo w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego dzieli 

się na prawo porządku przestrzennego i planowania krajowego(Raumordnungs- 

undLandesplanungsrecht) i prawo budowlane (Baurecht)
12

 oraz na prawo planowania 

specjalistycznego
13

.W doktrynie niemieckiej, podkreśla się, że przedmiotem regulacji prawa 

budowlanego powinien być nie tyle sam proces budowlany, który zasadniczo winien być 

wolny od interwencji państwa, ile etap bezpośrednio go poprzedzający, czyli dotyczący 

uwarunkowań lokalizacyjnych przedsięwzięć, problematyki planowania i zagospodarowania 

przestrzennego, w sposób nienaruszający interesu publicznego
14

.  

Prawo porządku przestrzennego i planowania krajowego zawarte zostało wramowej 

ustawie federalnejo porządku przestrzennym (Raumordnungsgesetz)
15

.Regulacja ta nie 

zawiera ustaleń odnoszących się do całościowego planowania przestrzennego na terytorium 

Republiki Federalnej Niemiec, lecz organizacyjne, proceduralne i merytoryczne przepisy  

w zakresie zagospodarowania przestrzennego na szczeblu federalnym i krajowym. Ustawa 

została podzielona na cztery rozdziały, dotyczące kolejno ogólnych celów i zadań dla 

utrzymania porządku przestrzennego na poziomie federacji oraz krajów związkowych, ram 

federalnych dyspozycji dla krajowych ustaw szczegółowych, wzajemnych relacji pomiędzy 

federacją oraz krajami związkowymi w dziedzinie planowania przestrzennego oraz regulacji 

przejściowych i końcowych
16

. Ustawa federalna o porządku przestrzennym nadaje zatemramy 

                                                 
11

 Zob. Z. Niewiadomski, G. Turowski, Teutsch-polnischesHandbuch der Planungsbegriffe. Polsko-niemiecki 

leksykon pojęć planistycznych, ARL, Hannover – Warszawa 2001, s. 164. 
12

 Zob. H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz, Zagospodarowaniae…, s. 14. 
13

 Zob. Z. Niewiadomski, G. Turowski, Teutsch-polnisches…, s. 257. Planowanie specjalistyczne, w odróżnieniu 

od planowania ogólnego (poziom federacji, krajów związkowych, regionów oraz lokalny) ma na celu 

przeprowadzenie przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla życia społeczno-gospodarczego. Prowadzone jest 

przez ministerstwa federacji i krajów związkowych oraz przez związki lokalne (na ten temat zob.  

Z. Niewiadomski (red.), Prawna regulacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Uwarunkowania, bariery, 

perspektywy, Warszawa 2009, s. 282).  
14

 Tak Z. Niewiadomski (red.), Prawna regulacja…, s. 278-279. 
15

Raumordnungsgesetz z 18 sierpnia 1997 r. (Bundesgesetzblatt I, S. 2081, 2102 z późn. zm.). 
16

 Szerzej na ten temat zob. Z. Niewiadomski, G. Turowski, Teutsch-polnisches…, s. 263. 
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planowaniana poziomie krajowym, za które odpowiedzialna jest federacja oraz na poziomie 

regionalnym, za które to planowanie odpowiedzialne są kraje członkowskie. 

Na poziomie krajów członkowskich obowiązują zaś ustawy krajów związkowych  

o planowaniu krajowym (Landesplanungsgesetze)
17

. 

Podobny dualizm regulacji występuje w dziedzinie prawa budowlanego, które jako 

podlegające ustawodawstwu konkurującemu, na poziomie federalnym zawarte zostało  

w Kodeksie budowlanym (Baugesetzbuch)
18

, na poziomie zaś krajów związkowych  

w ustawach normujących problematykę prawa gruntowego, prawa przestrzennego, pozwoleń 

na budowę oraz wymagań technicznych obiektów budowlanych
19

. 

Stwierdzić należy, że w odniesieniu do planowania i zagospodarowania 

przestrzennego, władze federacji posiadają zasadniczo jedynie kompetencje koordynacyjne 

i nie podejmują bezpośrednio wiążących rozstrzygnięć. Na szczeblu federacji nie 

przewidziano również żadnych nadrzędnych instrumentów planowania przewidzianych dla 

egzekwowania celów i kierunków polityki w dziedzinie planowania i zagospodarowania 

przestrzennego
20

. Uchwalane ustawy wyznaczają jedynie ogólne wytyczne i podstawy dla 

planowania przestrzennego w państwach związkowych, celem realizacji zasady 

zrównoważonego rozwoju
21

. Poza ustawami, na poziomie federacji opracowywane są 

programy rozwoju przestrzennego (Bundesraumordnungsprogramme), które nie stanowią 

powszechnie wiążących aktów prawnych, wiążą jednak wewnętrznie organy publiczne 

biorące udział w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Ich zasadniczym 

celem jest redystrybucja wytworzonego dochodu i dofinansowanie rozwoju biedniejszych 

krajów związkowych poprzez wywieranie wpływu na wymiar przestrzenny gospodarki
22

. 

Zgodnie z § 23 ustawy federalnej o porządku przestrzennym przy Federalnym 

Ministerstwie Spraw Wewnętrznych działa Rada ds. Zagospodarowania Przestrzennego 

(BeiratfürRaumordnung) składająca się z fachowców w dziedzinie planowania  

i zagospodarowania przestrzennego oraz przedstawicieli organizacji jednostek samorządu 

terytorialnego doradzająca w zakresie kluczowych zagadnień rozwoju przestrzennego,  

w szczególności zaś w kwestiach przyszłego rozwoju przestrzennego, polityki planowania 

regionalnego i determinujących je czynników. Rada przygotowuje opinie i zalecenia, przy 

                                                 
17

Por. H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz, Zagospodarowanie…, s. 14. 
18

Baugesetzbuch z 23 września 2004 r. (Bundesgesetzblatt I, S. 2414 z późn. zm.) 
19

Por. H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz, Zagospodarowanie…, s. 14. 
20

 Por. Z. Niewiadomski, G. Turowski, Teutsch-polnisches…, s. 166. 
21

Tamże, s. 167. 
22

 Por. D. Fürst, H. Ritter, Landesplanung und Regionalplanung. EinverwaltungswissenschaftlicherGrundriss, 

Werner Verlag, 1993, s. 24 i 73. 
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czym pozostaje ona niezależna w formułowaniu tych opinii. Zajmuje się problematyką 

zgłoszoną pod rozstrzygnięcie przez Ministerstwo, jak również kwestiami, które mają 

szczególne znaczenie dla jej członków i są istotne z punktu widzenia polityki rozwoju 

przestrzennego
23

. Również przy Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych działa Stała 

Konferencja Ministrów ds. Porządku Przestrzennego (MinisterkonferenzfürRaumordung).  

W jej ramach rząd federalny oraz kraje związkowe uzgadniają podstawowe kwestie 

planowania przestrzennego, a omawiane na forum tego organu stanowiska mają duże 

znaczenie polityczne
24

. Podporządkowany ministerstwu pozostaje również federalny Urząd 

ds. Budownictwa i Porządku Przestrzennego (BundesamtfürBauwesenundRaumordnung) 

dzielący się na sekcje dotyczące budownictwa oraz planowania przestrzennego
25

. Urząd 

opracowuje periodyczne raporty dotyczące stanu zagospodarowania przestrzennego na terenie 

Republiki Federalnej Niemiec
26

. 

Kraje związkowe uchwalają własne ustawy w zakresie planowania przestrzennego. 

Podstawową regulacją prawną dla planowania przestrzennego na szczeblu krajowym jest 

ustawa o porządku przestrzennym
27

. Na szczeblu krajowym opracowywane są zbiorcze  

i ponadlokalne plany przestrzenne dla obszaru danego kraju związkowego 

(Landesentwicklungsplan) oraz – sporządzane dla części obszaru kraju związkowego –plany 

ochrony krajobrazu (Lanschaftsrahmenplan) wskazujące na działania korzystne dla ochrony 

przyrody i pielęgnacji krajobrazu
28

.Główną funkcją planowania przestrzennego na obszarze 

danego kraju związkowego pozostaje formułowanie – w oparciu o ustawodawstwo i politykę 

federalną –szczegółowych zasad dla zachowania ładu przestrzennego. Plany te nie mają 

jednak charakteru powszechnie obowiązującego, a wiążą organy i instytucje publiczne 

zaangażowane w proces planowania i zagospodarowania przestrzennego
29

. Zarówno 

procedura planowania, jak i treść powyższych dokumentów planistycznych, kształtowane są 

różnorodnie w poszczególnych państwach związkowych. Wyróżnić jednak można zasadnicze 

trzy fazy postępowania, a to procedurę sporządzania planów, procedurę ich uzgadniania oraz 

procedurę negocjacyjną i wdrażania planów
30

. 

                                                 
23

Zob. https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/raumordnung-raumentwicklung/grundlagen 

/beirat/beirat-fuer-raumentwicklung.html (dostęp: 20.06.2019r.) 
24

https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/raumordnung-raumentwicklung/grundlagen/ 

ministerkonferenz- raumordnung/mkro-node.html (dostęp: 20.06.2019) 
25

 https://www.bbr.bund.de/BBR/DE/Home/home_node.html , (dostęp:20.06.2019 r.) 
26

 Zob. H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz, Zagospodarowanie…, s. 16. 
27

 Por. Z. Niewiadomski, G. Turowski, Teutsch-polnisches…, s. 167. 
28

 Tamże, s. 241. 
29

 Tak Z. Niewiadomski (red.), Prawna regulacja…, s. 281. 
30

 Bliżej na temat poszczególnych faz postepowania zob. Z. Niewiadomski, G. Turowski, Teutsch-polnisches…, 

s. 168. 
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Podobnie jak w polskim systemie planowania i zagospodarowania przestrzennego,  

w systemie niemieckim nie przewidziano kompetencji w dziedzinie planowania  

i zagospodarowania przestrzennego dla powiatów, poza przyznaniem na rzecz starostów oraz 

prezydentów miast na prawach powiatu, jako organów administracji rządowej, uprawnienia 

do wydawania pozwoleń na budowę
31

. 

Na gruncie art. 28 Konstytucji RFN przyznana została gminom prerogatywa do 

regulowania na własną odpowiedzialność wszystkich spraw miejscowej społeczności  

w ramach zakreślonych przez ustawy federalne. Gminy wyposażone zostały w stosunkowo 

szeroką autonomię terytorialną, administracyjną i organizacyjną, wynikającą przede 

wszystkim z przyznanej swobody organizacji gminy w granicach obowiązującego prawa, 

prawa stanowienia przepisów prawa miejscowego, posiadania własnych źródłach 

finansowania oraz swobody w planowaniu przestrzennym
32

. Jednostką, która dysponuje 

władztwem planistycznym (Planungshoheit)rozumianym jako prawo do określania struktury 

urbanistycznej miejscowości oraz kierowania procesami budowlanymi, jest zatem gmina, 

która względnie samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania 

terenu
33

.  

Planowanie przestrzenne na szczeblu lokalnym odbywa się dwustopniowo. Gminy 

mają bowiem prawo uchwalania wewnętrznie obowiązującego planu użytkowania terenów 

(Flächennutzungsplan) oraz powszechnie obowiązującego planu zabudowy 

(Bebauungsplän)
34

. W gminach o wysokim standardzie porządku urbanistycznego, które nie 

przewidują jednak rozwoju przestrzennego, nie sporządza się planów zabudowy, co również 

uznać należy za emanację władztwa planistycznego
35

. Plan użytkowania terenów jest planem 

strefowym określającym tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, mieszaną, 

przemysłową, tereny budowlane specjalnego przeznaczenia oraz obszary zalesione i rolnicze. 

Jego adresatami są jednostki organizacyjne biorące udział w określaniu użytkowania terenu,  

a jego treść pozostawać musi w zgodności z aktami wyższego szczebla. Rozwinięciem  

i doprecyzowaniem planu użytkowania jest plan zabudowy, który uszczegóławia rodzaje 

dopuszczalnych sposobów zagospodarowania terenów, będąc jednocześnie związanym treścią 

planu użytkowania ternów. Plan zabudowy stanowi podstawę działań realizacyjnych na 

                                                 
31

 Tak H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz, Zagospodarowanie…, s. 16. 
32

 Zob. J. Jeżewski (red.), Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach, Wrocław 1999, s. 274 
33

 Tak Z. Niewiadomski (red.), Prawna regulacja…, s. 278-279. 
34

 Tamże, s. 279-280. 
35

 Tak H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz, Zagospodarowanie…, s. 22. 
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danym terenie
36

.Jakkolwiek plan użytkowania ternu oraz plan zabudowy różnią się 

charakterem prawnym, to procedura ich sporządzania i uchwalania jest podobna
37

.  

Jak stwierdza Z. Niewiadomski, wprowadzenie planów miejscowych w Niemczech jest 

procesem długotrwałym, trwającym od 2 do 6 lat
38

. 

Centralne miejsce wśród instytucji zapewniających realizacje założeń aktów 

planistycznych systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego zajmuje w systemie 

niemieckim pozwolenie na budowę. Określane ono bywa, jako łącznik pomiędzy prawem 

urbanistycznym a prawem nadzoru budowlanego
39

. Uzyskanie pozwolenia na budowę 

powiązane jest bezpośrednio z istniejącymi warunkami infrastrukturalnymi. Rozwiązania 

niemieckie kładą bowiemnacisk na konieczność uwzględniania w planachużytkowania oraz 

planach zabudowy także planów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury oraz związanych  

z tym kosztów
40

. Jednym z podstawowych warunków koniecznych do uzyskania pozwolenia 

na budowę jest niezbędne uzbrojenie terenu, azapewnienie tej infrastruktury jest obowiązkiem 

gminy
41

. Co do zasady, pozwolenie na budowę wydawane jest na podstawie uchwalonego 

planu zabudowy. Tym samym, jeśli przedsięwzięcia spełniają wymogi określone w planie 

zabudowy, uzyskanie pozwolenia na budowę zasadniczo nie powinno być kwestionowane. 

Dopuszczalne jest uzyskanie pozwolenia na budowę na terenach nieobjętych obowiązującymi 

planami zagospodarowania, jednakże wówczas, akty planowe zastępowane są przez 

wydawane indywidualne pozwolenia administracyjne, przy uwzględnieniu zasobów 

przestrzennych danej jednostki terytorialnej
42

. Instytucja ta budzi skojarzenie  

z obowiązującym w Polsce rozwiązaniem czyli wydawanymi w przypadku braku 

obowiązującego dla danego terenu miejscowego planu zagospodarowania terenu decyzjami  

o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.Zgodnie z niemieckim 

rozwiązaniem w przypadku braku planu zabudowy, w celu udzielenia pozwolenia 

budowlanego weryfikacji podlega czy planowane przedsięwzięci położone jest  

w niezaplanowanej strefie wewnętrznej, czy też w strefie zewnętrznej, przy czym za strefę 

wewnętrzną uznaje się związek z zabudowaną częścią miejscowości, a za strefę zewnętrzną 

strefę całkowicie niezabudowaną. Wymogi formalne i techniczne w odniesieniu do pozwoleń 

budowlanych wydawanych dla strefy zewnętrznej są bardzo restrykcyjne, co praktycznie 

                                                 
36

 Tak Z. Niewiadomski (red.), Prawna regulacja…, s. 279-280. 
37

 Tamże. 
38

 Tamże. 
39

 Tamże, s. 285. 
40

 Tak H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz, Zagospodarowanie…, s. 27. 
41

 Zob. Z. Niewiadomski (red.), Prawna regulacja …, s. 284. 
42

Por. A. Zakrzewska-Półtorak (red.), Planowanie przestrzenne w Europie, Wrocław 2016, s. 114. 
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eliminuje ich wydawanie
43

. Charakterystyczną cechą systemu planowania i zagospodarowania 

przestrzennego w Niemczech pozostaje, że zasadniczo każdego rodzaju inwestycja 

dopuszczona planem zabudowy wymaga pozwolenia na budowę. Świadczy to bezpośrednio  

o przyjęciu w systemie niemieckim prewencyjnej kontroli procesu budowlanego
44

. 

Zasada federacyjnego państwa czyli podziału obszaru kraju na kraje związkowe  

z własnymi porządkami konstytucyjnymi, o zróżnicowanych porządkach prawnych  

w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, która potencjalnie mogłaby 

doprowadzić do licznych problemów przestrzennych, w przypadku Republiki Federalnej 

Niemiec zdaje się spełniać pozytywną rolę i zapewnia dochowanie zasady ładu 

przestrzennego.Ukształtowano bowiem zintegrowany system planowania, którego każdy 

szczebel spełnia określone funkcje.I tak poziom gminny odpowiedzialny jest za planowanie 

realizacyjne, na poziomie krajów związkowych prowadzona jest polityka przestrzenna 

państwa, a na poziomie federacji tworzone są warunki ramowe dla gospodarki przestrzennej. 

Określony w Dyrektywie 2009/28/WE udział energii ze źródeł odnawialnych  

w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. został określony dla Niemiec na poziomie 

18%. Jakkolwiek kraj ten dominuje w rozwoju energetyki odnawialnej wśród pozostałych 

państw Unii Europejskiej, to jednak osiągnięcie tak wysoko określonego celu może się nie 

powieść
45

. Lokalizacja farm fotowoltaicznych w Niemczech, podobnie jak w Polsce i Anglii, 

regulowana jest w ramach ogólnego systemu planowania przestrzennego, nie wprowadzono 

bowiem szczegółowych rozwiązań ustawowych dla farm fotowoltaicznych. W świetle 

poczynionych w niniejszym rozdziale ustaleń stwierdzić zatem należy, że lokalizacja farm 

fotowoltaicznych dokonywana jest bądź na podstawie obowiązującego na danym terenie 

planu zabudowy, bądź też w oparciu o wydawane indywidualnie pozwolenie administracyjne. 

 

                                                 
43

Por. S. Ebert, A. Tölle, M. Wdowicka, Planung in Deutschland und PolenauskommunalerPerspektive. 

Planowanie w Polsce i w Niemczech z perspektywy gminy, ARL, Hanower – Poznań 2012, s. 71. 
44

 Tak Z. Niewiadomski (red.), Prawna regulacja…, s. 293. Bliżej na temat postepowania oraz wymogów dla 

uzyskania pozwolenia na budowę zob. The EU compendium of spacial planning systems and policies. Germany, 

KomisjaEuropejska, Luxmeburg 1999, s. 71-78. 
45

 http://gramwzielone.pl/trendy/27254/niemcy-produkuja-wiecej-energii-z-oze-ale-cel-na-2020-zagrozony 

(dostęp: 5.06.2019 r.) 
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2.3.3.Zarys systemów planowania przestrzennego w Hiszpanii 

 

Przystępując do przedstawienia – zaliczanego do rodziny napoleońskiej – systemu 

planowania i zagospodarowania przestrzennego Hiszpanii, w pierwszej kolejności należy 

wskazać na jej formę ustrojową. Hiszpania jest monarchią parlamentarną. Określana jest jako 

zdecentralizowane państwo unitarne podzielone na wspólnoty autonomiczne
1
. Konstytucja 

Hiszpanii
2
 roku zakłada jedność narodu hiszpańskiego, jako niepodzielnej ojczyzny 

wszystkich Hiszpanów
3
. Zgodnie z art. 145 ust. 1 Konstytucji zabronione jest tworzenie 

porozumień o charakterze federacji. Równocześnie jednak, zgodnie z art. 143 ust 1 

Konstytucji Hiszpanii, graniczące ze sobą prowincje o wspólnych cechach historycznych, 

kulturalnych i gospodarczych, a także terytoria wyspiarskie oraz prowincje stanowiące 

regionalną jedność historyczną, mogą ukonstytuować się we wspólnoty autonomiczne  

w ramach obowiązującego prawa
4
. Organizacja terytorialna państwa, określona została  

w Tytule VIII Konstytucji Hiszpanii. I tak, w skład struktury terytorialnej Hiszpaniiwchodzą 

gminy (municipios), prowincje (provincias) i wspólnoty autonomiczne, a wszystkie te 

jednostki posiadają autonomię zarządzania w zakresie spraw przekazanych do ich 

kompetencji. Prowincja jest jednostką lokalną o własnej osobowości prawnej utworzoną przez 

związek gmin. Każda zmiana granic prowincji powinna zostać zaaprobowana przez Kortezy 

Generalne (Las CortesGenerales), czyli dwuizbowy parlament Hiszpanii, w drodze 

uchwalonej ustawy
5
.Charakter prawny jednostek terytorialnych kształtowany jest zatem 

poprzez ustawy organiczne oraz statutyposzczególnych jednostek autonomicznych
6
. 

Samodzielność jednostek podlega tym samym ograniczeniom państwowym oraz 

regionalnym, a to dlatego, że uprawnienia legislacyjne w dziedzinie kształtowania ich ustroju 

dzielone są pomiędzy władzę państwową, która zgodnie zKonstytucjią Hiszpanii kształtuje 

ustrój tych jednostek, oraz wspólnoty autonomiczne, wydające akty prawne niższego rzędu 

czyli statuty regionów autonomicznych
7
. Stwierdzić zatem należy, że cechą charakterystyczną 

                                                 
1
 Tak Z. Machelski, Autonomia i regionalizm w Hiszpanii, [w:] Struktury terytorialne państwa. Wydawnictwo 

Sejmowe, 2015. 
2
 Konstytucja Hiszpanii z 1978 r., dalej jako Konstytucja (http://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-

content/uploads/2015/10/Hiszpania_pol_300612.pdf  (dostęp:21.06.2019 r.) 
3
 Por. art. 2 Konstytucji Hiszpanii. 

4
 Por. J.M. Garcia Alvarado, J.A. Sotelo Navalpotro, La España de las Autonomias, Madrid 1999, s. 8. 

5
 Por. art. 141 ust.1 Konstytucji Hiszpanii. 

6
 Wskazać należy, że pojęcie autonomii nie zostało zdefiniowane na gruncie Konstytucji Hiszpanii, a jego zakres 

znaczeniowy ustalany jest każdorazowo na podstawie całokształtu kompetencji, które posiadają wspólnoty 

autonomiczne. Por. R. Entrena Cuesta: Comentarios al artículo2 [w:] Comentarios a las leyespolíticas, Madrid 

2001, s. 65. 
7
 Por. Sroka A., Hiszpańska droga do federalizmu, Wrocław 2008, s. 52 i n. 



98 

 

organizacji Hiszpanii jest decentralizacja terytorialna i przyznanie wspólnotom 

autonomicznym szerokiego zakresu autonomii, który jest gwarantowany przez ustawę 

zasadniczą. Zatem istotą autonomii jest rozdział władzy ustawodawczej pomiędzy Kortezy 

Generalne, a organy stanowiące jednostek lokalnych. Jak wskazuje H. Izdebski, stopień 

decentralizacji determinuje w sposób bezpośredni formę ustroju państwowego,  przy czym o 

ile efektem decentralizacji władzy wykonawczej jest powstanie samorządu terytorialnego, to 

decentralizacja władzy ustawodawczej świadczy o autonomii regionalnej, a decentralizacja 

wszystkich trzech władz uznawana być powinna za federalizm
8
.Ciągła ewolucja tego modelu, 

oraz wyjątkowość systemu terytorialnego utrudnia zaś prowadzenie badań porównawczych 

ustroju Hiszpanii
9
. 

Podstawowymi jednostkami podziału terytorialnego w Hiszpanii są gminy posiadające 

osobowość prawną
10

. Przewidzianymi w Konstytucji organami tych jednostek są rada, jako 

organ stanowiący oraz burmistrz, jako organ wykonawczy. Gminy tworzą prowincje, którym 

również przyznana została osobowość prawna, a organem administrującym prowincją jest 

zarząd prowincji
11

. Jak wspomniano powyżej, graniczące ze sobą prowincje, charakteryzujące 

się wspólnymi cechami historycznymi, kulturowymi oraz ekonomicznymi, na zasadzie 

dobrowolności, za zgodą Kortezów Generalnych utworzyć mogą wspólnotę autonomiczną, 

której aktem ustrojowym jest statut, również podlegający zatwierdzeniu przez Kortezy 

Generalne
12

. Wspólnoty autonomiczne, mogą w drodze statutu przyjąć realizację kompetencji 

wskazanych w art. 148 Konstytucji Hiszpanii, a także tych, które nie zostały wprost 

zastrzeżone na rzecz państwa
13

. Wśród kompetencji mogących być przejętymi przez 

wspólnoty autonomiczne, w kontekście problematyki niniejszej pracy, jako najistotniejsza 

jawi się kompetencja planowania przestrzennego, urbanistyki i spraw mieszkaniowych
14

. 

Jednak wśród kompetencji zastrzeżonych wprost na rzecz państwa, brak jest kompetencji, 

która jednoznacznie stanowiłaby jej odpowiednik, czyli uprawnienie do koordynowania 

planowania przestrzennego na poziomie krajowym. Uprawnienie takie zdaje się jednak 

wynikać z ogólnej kompetencji wyłącznej do regulacji podstawowych warunków 

                                                 
8
 Zob. H. Izdebski, Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2007, s. 178. 

9
Zob. H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2006, s. 40. Bliżej na 

temat ewolucji ustroju, w tym podziału terytorialnego Hiszpanii zob. A. Krzywoń, Współczesne problemy 

autonomii regionalnej w Hiszpanii, Państwo i Prawo, 2009, nr 3. s. 96 i n.. 
10

 Por. art. 140 Konstytucji Hiszpanii. 
11

 Tak Z. Niewiadomski (red.), Prawna regulacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Uwarunkowania, bariery, 

perspektywy, Warszawa 2009, s. 227. 
12

 Por. art. 147 Konstytucji Hiszpanii. 
13

 Por. art. 149 ust. 3 Konstytucji Hiszpanii. Kompetencje zastrzeżone na rzecz państwa zostały wskazane  

w art. 149 ust. 1 Konstytucji Hiszpanii. 
14

 Zob. art. 148 ust. 1 pkt 3 Konstytucji Hiszpanii.  
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zapewniających równość wszystkich obywateli w wykonywaniu konstytucyjnych praw 

i obowiązków
15

. 

Konstytucja Hiszpanii wraz z uchwalonąw dniu 28 maja 2007 ustawa o ziemi (Ley 

28/2007 de Suelo) stanowią jedne ze źródeł w zakresie problematyki planowania  

i zagospodarowania przestrzennego w Hiszpanii. Wskazać bowiem należy, że z art. 47 

Konstytucji Hiszpaniiwywodzi się prawo wszystkich obywateli do korzystania z godnego  

i odpowiedniego mieszkania. Przywołany artykuł nakłada równocześnie na władze publiczne 

obowiązek podejmowania działań oraz ustanawiania norm prawnych, które urzeczywistniać 

będą to prawo, w szczególności poprzez regulowanie użytkowania działek budowlanych 

zgodnie z interesem ogólnym dla zapobieżenia spekulacjom na rynku nieruchomości. Jak 

wskazuje Z. Niewiadomski, prawo do godnego mieszkania powinno być interpretowane  

w sposób szeroki, przy dodatkowym uwzględnieniu przepisu art. 45 i art. 46 Konstytucji 

Hiszpanii. Oznacza to, że powinno ono również prawo do korzystania ze środowiska 

naturalnego oraz dziedzictwa historycznego, kulturalnego i artystycznego
16

. W omawianym 

kontekście istotnym jest również, że na gruncie konstytucyjnym, wszelkie „bogactwo kraju w 

swoich rozmaitych formach i niezależnie od podmiotu własności” służyć ma dobru 

wspólnemu
17

. Nie powinno zatem budzić wątpliwości, że określenie charakteru prawa 

własności poprzez wskazanie na możliwość jego ograniczenia z uwagi na interes ogółu 

dotyczy również nieruchomości stanowiących główny przedmiot regulacji prawa 

zagospodarowania przestrzeni. Odnosząc się z kolei do zawartego w art. 47 Konstytucji 

Hiszpanii nakazu działania władz publicznych w sposób zapobiegający spekulacjom na rynku 

nieruchomości wskazać należy, że wynika on ze szczególnego charakteru nieruchomości, 

rozumianych jako przestrzeń, teren stanowiący dobro podlegające szczególnej ochronie  

z uwagi na swój ograniczony charakter
18

. Tak rozumiana przestrzeń, podlegać zatem musi 

ochronie przed działaniami o charakterze spekulacyjnym celem zabezpieczenia jej 

dostępności dla wspólnoty chcącej realizować zadania o charakterze publicznym  

i gospodarczym
19

. Obecna w hiszpańskiej doktrynie planowania i zagospodarowania 

przestrzennego zasada zrównoważonego rozwoju, uzupełnia powyższe wartości oraz 

przyczynia się do realizacji konstytucyjnie zdefiniowanych celów. 

                                                 
15

 Tak Z. Niewiadomski (red.), Prawna regulacja…, s. 228. Por. również art. 149 ust. 1 pkt 1 Konstytucji 

Hiszpanii. 
16

 Por. Z. Niewiadomski (red.), Prawna regulacja…, s. 233. 
17

 Por. art. 128 ust. 1 Konstytucji Hiszpanii. 
18

 Bliżej na temat specjalnego charakteru przestrzeni jako dobra podlegającego prawnej ochronie zob. 

podrozdział 2.1 Przestrzeń jako dobro podlegające ochronie prawnej. 
19

 Tak M. Vaquer Caballería, w: L.J. Parejo Alfonso, G. Roger Fernández, Comentarios a ley de suelo, Madrid 

2007, s. 21. 
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W powyższym kontekście warto również zwrócić uwagę na konstytucyjne oraz 

ustawowe regulacje odnoszące się do ochrony prawa własności. W art. 33 Konstytucji 

Hiszpanii przyznane zostało obywatelom prawo do własności prywatnej oraz jej 

dziedziczenia. Określone zostały równocześnie jej granice poprzez wskazanie na funkcję 

społeczną prawa własności oraz dopuszczenie możliwości ograniczeń wykonywania prawa 

własności w drodze regulacji ustawowej. Jako jedyne powody pozbawienia prawa własności 

wskazane zostały względy społeczne i publiczne, przy czym zastrzeżono, że pozbawieniu 

prawa własności towarzyszyć musi bezwzględnie odpowiednie odszkodowanie oraz podstawy 

sformułowane na gruncie obowiązujących ustaw. Tak konstytucyjnie określone prawo 

własności ulega doprecyzowaniu na mocy art. 8 i 9  ustawy o ziemi (Ley 28/2007 de Suelo).  

Uprawnieniami związanymi z własnością ziemi na gruncie przywołanej ustawy pozostają 

użytkowanie gruntu i jego eksploatacja zgodnie z klasą, stanem, cechami obiektywnymi oraz 

przeznaczeniem przewidzianym w przepisach prawa, obejmujące prawo wznoszenia instalacji 

i konstrukcji niezbędnych dla użytkowania gruntu zgodnie z jego przeznaczeniem, prawo do 

zabudowy oraz realizacji czynności urbanizacyjnych oraz prawo zbycia nieruchomości na 

warunkach wskazanych w art. 17 ustawy o ziemi (Ley 28/2007 de Suelo). Po stronie zaś 

obowiązków właściciela nieruchomości pozostaje użytkowanie gruntu zgodnie z regulacjami 

aktów planowania przestrzennego oraz utrzymywanie gruntu w określonym stanie, a także 

dokonywanie ulepszeń i rewitalizacji. 

Jako podstawowy akt prawny regulujący problematykę planowania  

i zagospodarowania przestrzennego wskazać należy Królewski dekret ustawodawczy 7/2015 z 

30 października 2015 r. zatwierdzający zmieniony tekst ustawy o gruntach miejskich i 

rehabilitacji. Na skutek przeprowadzonej w 2015 r. reformy administracji, w drodze 

przywołanego dekretu doszło do połączenia w nim kilku, dotychczas odrębnych, regulacji 

odnoszących się do problematyki prawa budowlanego, nieruchomości oraz planowania  

i zagospodarowania przestrzennego. Do jego treści implementowana została m.in. uchwalona 

28 maja 2007 ustawa o ziemi (Ley 28/2007 de Suelo)
20

. W ustawie zdefiniowane zostało 

pojęcie planowania i zagospodarowania przestrzennego jako niepodlegająca zleceniu funkcja 

publiczna polegająca na określaniu sposobu użytkowania terenów zgodnie z interesem 

publicznym, w drodze ustanawiania praw i obowiązków związanych z własnością ziemi  

w zgodzie z jej przeznaczeniem
21

. Ustawa ta w swej treści nie zawiera regulacji o charakterze 

instrumentalnym, które określałyby w sposób wiążący dla wspólnot autonomicznych rodzaje 

                                                 
20

 https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11723.pdf  (dostęp: 22.06.2019 r.) 
21

 Por. 3 ust. 1 ustawa o ziemi (Ley 28/2007 de Suelo). 
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planów zagospodarowania oraz poszczególne kategorie gruntów, pozostawiając do decyzji 

poszczególnych wspólnot autonomicznych regulację tego zakresu
22

. Stanowi to zapewne 

wynik realizacji normy konstytucyjnej przyznającej poziomowi państwowemu wyłącznie 

kompetencję do zapewniania obywatelom fundamentalnej równości w wykonywaniu 

konstytucyjnych praw i obowiązków. 

I tak poziomie krajowym rząd centralny wydaje wytyczne, ustawy i zarządzenia oraz 

prowadzi politykę w zakresie rozwoju zabudowy, infrastruktury, planowania terytorialnego 

oraz ochrony środowiska oraz wydaje zarządzenia w zakresie budownictwa mieszkaniowego. 

Te–obowiązujące na terytorium całej Hiszpanii – instrumenty wpływają na prowadzone na 

poziomie wspólnot autonomicznych planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
23

. Wpływ 

ten jednak nie ma charakteru bezpośredniego, a jest raczej formą określania kierunków 

pożądanych rozwiązań. Planowanie na poziomie krajowym odbywa się w drodze 

przyjmowanego planu krajowego. Znamiennym jest jednak, że – jak wskazuje K. Szołek –

plany ogólne poziomu krajowego w Hiszpanii faktycznie nie są sporządzane, mimo że ich 

pozycja wśród źródeł prawa, jako aktu akceptowanego przez Kortezy Generalne, byłaby 

zasadniczo wysoka
24

. Powyższe zdaje się być konsekwencją wspomnianego już powyżej 

przekazania kompetencji w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego na 

rzecz wspólnot autonomicznych.  

Na poziomie poszczególnych wspólnot autonomicznych obowiązują zaś odmienne 

akty prawne o randze ustawowej odnoszące się do problematyki planowania  

i zagospodarowania przestrzennego. Materia tych ustaw obejmuje przede wszystkim kwestie 

związane z określonymi instrumentami planistycznymi, procedury tworzenia i zatwierdzania 

planów, wytyczne dotyczące ich treści, zakresy oraz wzajemne powiązanie aktów planowych 

oraz określenie organów koordynacji międzyresortowej
25

. Ustawy wspólnot autonomicznych 

określają zatem system planów zagospodarowania dla całego regionu oraz dla jednostek 

niższego szczebla oraz system planów sektorowych. Pomimo różnic w obrębie 

poszczególnych wspólnot autonomicznych, pewne rozwiązania zdają się jednak być podobne, 

a w związku z tym wykazują pewne cechy charakterystyczne dla planowania przestrzennego 

w Hiszpanii. Jedną z takich charakterystycznych cech pozostaje hierarchiczność systemów 

                                                 
22

 Tak Z. Niewiadomski (red.), Prawna regulacja…, s. 230. Ustawa odeszła od wcześniejszego podziału 

gruntów na trzy kategorie, czyli grunty zurbanizowane, grunty zdatne do zurbanizowania oraz grunty 

niepodlegające urbanizacji. W prowadziła podział na grunty rolne i zurbanizowane, zezwalając jednak 

wspólnotom autonomicznym na modyfikacje w tym zakresie (por. tamże s. 238). 
23

 Por. A. Zakrzewska-Półtorak (red.), Planowanie przestrzenne w Europie, Wrocław 2016, s. 89. 
24

 Por. K. Szołek, Planowanie przestrzenne w Hiszpanii [w:] A. Zakrzewska-Półtorak (red.), Planowanie…,  

s. 89. 
25

 Tamże, s. 90. 
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planowania przestrzennego przejawiająca się podporządkowaniem planów stopnia niższego 

planom wyższego stopnia. Kolejną prawidłowością, która umocowanie znajduje  

w Królewskim dekrecie z 2015 r. jest skoncentrowanie planowania przestrzennego na 

poziomie gminy poprzez zobligowanie tych jednostek do posiadania aktów planowania dla 

całego terytorium przy jednoczesnym braku dookreślenia ich charakteru oraz poziomu 

szczegółowości regulacji
26

. Określonym ustawowo celem planowania 

przestrzennegorozumianym jako funkcja publiczna zarządzania terenem jest racjonalny i 

zrównoważony rozwój oraz zarządzanie zasobami naturalnymi w sposób, który pozwala na 

uzyskanie wewnętrznej spójności wspólnoty autonomicznej oraz na zwiększenie integracji 

społecznej. 

Planowanie przestrzenne zasadniczo odbywa się na szczeblu 

ponadgminnym,określanym jako planowanie terytorialne oraz na szczeblu 

gminnymnazywanym planowaniem urbanistycznym
27

. Planowanie terytorialne dotyczy 

przede wszystkim wyznaczania kierunków zagospodarowania przestrzennego danej 

wspólnoty autonomicznej,  

a akty wydawane na tym poziomie nie posiadają mocy powszechnie obowiązującej
28

. 

Planowanie urbanistyczne to opracowywanie planu zagospodarowania przestrzennego na 

poziomie danej gminy. 

W związku z tym, żetrudno byłoby w tym miejscu przedstawiać szczegółowe 

regulacje każdej z siedemnastu wspólnot autonomicznych Hiszpanii, ograniczono się do 

przedstawienia rozwiązań właściwych dla stolicy Hiszpanii czyli na terenie wspólnoty 

autonomicznej Comunidad de Madrid zawartych w ustawie Ley 9/2001z dnia 17 lipca 2001 r. 

del Suelo de la Comunidad de Madrid (dalej jako LSCM 2001)
29

. 

Głównymi celami planowania terytorialnego zostały określone na gruncie LCSM 2001 

zapewnienie wysokiego stopnia skomunikowania wewnętrznego obszaru wspólnoty 

autonomicznej Madrytu, określenie wytycznych celem polepszenia warunków życia 

społeczności lokalnej oraz zharmonizowanie rozwoju społecznego oraz ekonomicznego  

z ochroną środowiska, dziedzictwa kulturowego i historycznego, a także koordynacja działań 

administracji lokalnej i uchwalanych programów infrastrukturalnych w drodze zapewnienia 

rezerw gruntowych dla tych działań
30

. We wspólnocie autonomicznej Madrytu sporządzane są 

                                                 
26

 Tamże. 
27

 Tak Z. Niewiadomski (red.), Prawna regulacja…,s. 242. 
28

 Tamże, s. 243. 
29

 http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=595 (dostęp: 22.06.2019r.) 
30

 Tak Z. Niewiadomski (red.), Prawna regulacja…, s. 244. 
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trzy typy planów terytorialnych. Pierwszym z nich jest regionalny plan strategii terytorialnej, 

który ustanawia podstawy dla organizacji i struktury oraz wyznacza strategiczne cele  

w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego dla pozostałych dokumentów 

planistycznych innych szczebli planowania terytorialnego na całym terytorium wspólnoty 

autonomicznej Madrytu. Kolejnym planem terytorialnym jest program koordynujący 

działania terytorialne, który w swej materii obejmuje przede wszystkim określenie działań 

administracji publicznej w odniesieniu do koniecznych na gruncie regionalnego planu 

strategii terytorialnej wywłaszczeń lub innych czynności ukierunkowanych na modyfikację 

prawa do terenu
31

. Trzecią kategorią planu terytorialnego pozostaje zaś plan 

zagospodarowania środowiska naturalnego i rolnego, którego celem jest ochrona, 

konserwacja i ulepszanie terenów cennych ze względu na szczególne walory lub cechy 

geograficzne, morfologiczne, rolnicze, ogrodnicze, leśne, krajobrazowe lub ekologiczne. Ten 

rodzaj planu, podobnie jak program koordynujący działania terytorialne, rozwija  

i doprecyzowuje regulacje zawarte w regionalnym planie strategii terytorialnej.Ustalenia 

zawarte w planach terytorialnych wiążą organy administracji przy sporządzaniu planów 

urbanistycznych, które zachowywać muszą z nimi spójność.  

System planowania urbanistycznego obejmuje natomiast dwa rodzaje instrumentów,  

a to plan ogólny(w tym plan generalny i sektorowy) oraz plan rozwoju (w tym plany 

częściowe, plany specjalne i szczegółowe)
32

. Plan ogólny określa podstawowe rozstrzygnięcia 

odnośnie kierunków przekształcania struktury przestrzennej obszarów nim objętych. 

Określają one zasady zagospodarowania, użytkowania oraz ochrony ternu, podstawowe 

elementy struktury urbanistycznej, dzielą grunty na klasy, determinują strukturę sieci usług 

publicznych, a także określają zasady użytkowania gruntów niepodlegających zabudowie  

i gruntów chronionych. Dzielą też tereny na areały o ujednoliconych funkcjach.Do zakresu 

regulacji planu generalnego dla wspólnoty autonomicznej Madrytu wprowadzone zostały 

podstawowe kategorie gruntów, określone jako grunty zurbanizowne, grunty zdatne do 

zabudowy oraz grunty niepodlegające urbanizacji i pozostające pod ochroną
33

. Plany 

generalne określają politykę planowania urbanistycznego całej gminy poprzez wytyczenie 

                                                 
31

 Por. A. Zakrzewska-Półtorak (red.), Planowanie…, s. 91. 
32

 Tamże, s. 92 
33

 Gruntami zurbanizowanymi są te wyposażone w podstawową infrastrukturę techniczną, połączone z siecią 

dróg, oraz te, których powierzchnia zabudowy wykorzystana została co najmniej w 2/3 oraz pozostałe grunty 

zurbanizowane. Gruntami zdatnymi do zabudowy są takie grunty, które na określonych w planie generalnym 

warunkach oraz w określonym w nim terminie uznane być mogą za grunty zurbanizowane. Gruntami zaś 

niepodlegającymi urbanizacji są te, które z uwagi na szczególne walory środowiskowe, kulturowe bądź 

historyczne, krajobrazowe lub rolnicze wyłączone zostają spod możliwości przekształcania przestrzennego (por. 

A. Zakrzewska-Półtorak (red.), Planowanie…, s. 92). 
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celów zmierzających do realizacji na jej terenie zasady zrównoważonego rozwoju. Plan 

generalny posiada charakter aktu powszechnie obowiązującego, stanowiąc podstawę do 

wydawania zezwoleń administracyjnych umożliwiających dokonanie faktycznego 

przekształcenia urbanistycznego terenu. W treści planów sektorowych dochodzi zaś do 

określenia podstawowych wytycznych, warunków dla przekształcenia gruntów 

zaklasyfikowanych w planie generalnym jako zdatne do zabudowy, celem ich przekształcenia 

w grunty zurbanizowane
34

.  

Rolą planu rozwoju jest zaś przede wszystkim doprecyzowanie, uszczegółowienie 

regulacji zawartych w planie ogólnym, generalnym lub sektorowym, w odniesieniu do 

terenów objętych jego regulacją
35

. Jakkolwiek plany rozwoju pozostają w hierarchicznej 

zgodności z planami ogólnymi, to jednak w przypadkach uzasadnionych względami ochrony 

środowiska czy usprawnienia świadczeń komunalnych mogą modyfikować postanowienia 

planów ogólnych
36

. Plany rozwoju zawierają rozstrzygnięcia o znacznym stopniu 

dokładności, a dotyczą kwestii określonych elementów infrastruktury koniecznej do 

ulokowania na danym terenie, liczby obiektów możliwych do lokalizacji na danym obszarze, 

czy wreszcie warunków technicznych jakim powinny one odpowiadać
37

. Ten wysoki stopień 

dokładności rozstrzygnięć pozwala na wydawanie w oparciu o plany rozwoju rozstrzygnięć 

wykonawczych. Plany częściowe stanowią doprecyzowanie planu generalnego bądź 

sektorowego, ustalając sposób zagospodarowania całych obszarów zakwalifikowanych jako 

grunty zdatne do zabudowy. Są one hierarchicznie podporządkowane planowi generalnemu. 

Plany specjalne mogą zaś regulować różnorodny zakres przedmiotowy spraw, odnosząc się 

do określonego zakresu przedmiotowego. Poddają zatem regulacji, w zależności od 

konkretnych potrzeb, kwestie o specjalnym znaczeniu dla danego terenu, przykładowo 

związane z infrastrukturą techniczną, ochroną dziedzictwa historycznego czy też ochroną 

środowiska i krajobrazu. Ostatnim zaś rodzajem planu rozwoju jest plan szczegółowy, 

którego zadaniem jest określania precyzyjnych wskaźników oraz parametrów zabudowy gdy 

ustalenia innych planów wymagają doprecyzowania. Tego rodzaju plany szczegółowe 

sporządzane są najczęściej dla terenów o znacznym znaczeniu kulturowym bądź 

historycznym
38

. 

                                                 
34

 Tak Z. Niewiadomski (red.), Prawna regulacja…, s. 247. 
35

 Tamże, s. 245. 
36

 Por. art. 47 ust. 3 LSCM 2001.   
37

 Por. A. Zakrzewska-Półtorak (red.), Planowanie…, s. 93. 
38

 Tamże, s. 94 
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Celem realizacji konkretnego zamierzenia budowlanego koniecznym jest uzyskanie 

przez inwestora administracyjnego potwierdzenia zgodności takiego zamierzenia  

z postanowieniami obowiązujących dla danego terenu aktów planistycznych. Tego rodzaju 

akt administracyjny określanyjest jako licencja urbanistyczna
39

. Określone wymagania dla 

uzyskania licencji oraz ich poszczególne rodzaje określane są w drodze ustaw 

wprowadzanych na poziomie poszczególnych wspólnot autonomicznych. Ustawy te określają 

również organy administracyjne uprawnione do ich wydawania, przy czym najczęściej 

organem tym jest burmistrz
40

. Istotnym udogodnieniem dla inwestora, pozwalającym na 

zmaksymalizowanie trafności decyzji inwestycyjnych, jest możliwość złożenia do organu 

administracji gminnej zapytania dotyczącego aktualnych uwarunkowań lokalizacyjnych 

wynikających z obowiązujących aktów planowania dla danej nieruchomości. Zasadą jest, że 

wspólnoty autonomiczne wymagają od inwestorów uzyskania stosownej licencji  

w odniesieniu do każdego rodzaju działań budowlanych. Uwarunkowania dla wydania 

licencji różnią się jednak od siebie w zależności od klasyfikacji gruntu na jakim działania 

budowlane mają być podejmowane
41

. Licencje urbanistyczne uznać należy za akty 

deklaratoryjne i indywidualne, warunkujące możliwość przystąpienia do realizacji danej 

inwestycji.  

W autonomicznej wspólnocie Madrytu, w drodze postanowień LSCM 2001 dokonano 

upoważnienia na rzecz poszczególnych gmin tej wspólnoty do podejmowania działań 

niezbędnych do zapewnienia nadzoru urbanistycznego. Na poziomie zaś całej autonomii 

nadzór urbanistyczny powierzony został ciałom kolegialnym, komisjom właściwym do spraw 

zagospodarowania przestrzennego. W przypadku stwierdzenia wykonywania działań 

budowlanych bez uprzedniego uzyskania stosownej licencji urbanistycznej lub w sposób 

naruszający jej postanowienia, burmistrz nakazuje natychmiastowe wstrzymanie 

rozpoczętych prac, zawiadamiając jednocześnie o zaistniałym fakcie komisję właściwą do 

spraw zagospodarowania przestrzennego
42

. Zgodnie z art. 202 LSCM 2001 środkami 

nadzorczymi stosowanymi w przypadku stwierdzenia naruszeń porządku planistycznego 

pozostają nakaz przywrócenia naruszonego porządku prawnego oraz stanu faktycznego do 

stanu sprzed dokonania naruszenia, wszczęcie postępowań administracyjnych zmierzających 

do wyeliminowania z porządku prawnego aktów administracyjnych, które umożliwiły 

                                                 
39

 Tak Z. Niewiadomski (red.), Prawna regulacja…, s. 255. 
40

 Tamże, s. 256. 
41

 Tamże, s. 257. Bliżej na temat uwarunkowań wydania licencji urbanistycznych dla poszczególnych 

klasyfikacji gruntów zob. Tamże s. 258-260. 
42

 Por. art. 193 LSCM 2001. 
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podjęcie działań naruszających porządek planistyczny, nałożenie sankcji administracyjnych 

bądź karnych oraz zobowiązanie podmiotu odpowiedzialnego za dane naruszenia do pokrycia 

szkód wynikających z bezprawnego działania. 

Konkludując, stwierdzić należy, że system planowania i zagospodarowania 

przestrzennego obowiązujący w Hiszpanii oparty jest na zasadzie zabudowy planowej. 

Rozbudowany system wzajemnie uzupełniających się aktów planowania przestrzennego 

zapewnia pewien stopień elastyczności systemu planowania i zagospodarowania 

przestrzennego, a w związku z tym możliwe jest dostosowanie go do zmieniającego się 

otoczenia społeczno-ekonomicznego. 

Ustalony dla Hiszpanii w treści Dyrektywy 2009/28/WE udział energii ze źródeł 

odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. określony został na poziomie 

20%. Hiszpania z uwagi na uwarunkowania geograficzne posiada znakomite warunki dla 

rozwoju inwestycji stanowiących farmy fotowoltaiczne. Warto wskazać, że jest to kraj, który 

w nieodległej perspektywie czasowej planuje całkowicie wyeliminować wytwarzanie energii 

ze źródeł konwencjonalnych
43

, czemu niewątpliwie sprzyjać będzie rozwój inwestycji  

w postaci farm fotowoltaicznych. W świetle zaś powyższych ustaleń stwierdzić należy, że  

w hiszpańskim systemie planowania przestrzennego początkowy etap procesu budowlanego 

farm fotowoltaicznych, etap związany z uzyskiwaniem zezwoleń administracyjnych nazmianę 

zagospodarowania terenu, sprowadzać się będzie do uzyskania przez inwestora licencji 

urbanistycznej.  

 

                                                 
43

 https://ekopolityka.pl/oze-w-hiszpanii/ (dostęp: 10 czerwca 2019 r.) 
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2.3.4. Zarys systemu planowania przestrzennego w Szwecji 

 

 System planowania przestrzennego Szwecji oraz państw rodziny skandynawskiej 

określany bywa jako system hybrydowy, powstały na skutek implementacji do porządków 

prawnych regulacji obecnych w systemach planowania przestrzennego państwach rodziny 

germańskiej, napoleońskiej oraz brytyjskiej
1
. Przystępując do przedstawienia jego 

podstawowych założeń zacząć jednak należy od analizy ustroju władzy publicznej. 

 W pierwszej kolejności wskazać należy, że Szwecja jest dziedziczną monarchią 

konstytucyjną
2
, jednak nie posiada jednego aktu prawnego stanowiącego podstawę ustrojową. 

Konstytucja Szwecji składa się bowiem z czterech fundamentalnych aktów prawnych
3
, 

którymi są: akt o formie rządu (Regeringsformen) z 1974 r.
4
, akt o sukcesji 

(Successionsordningen) z 1810 r.
5
, ustawa o wolności druku (Tryckfrihetsförordningen)  

z 1949 r.
6
 oraz akt o wolności wypowiedzi (Yttrandefrihetsgrundlagen) z 1991 r.

7
 W art. 3 

aktu o formie rządu wskazano na przywołane akty prawne jako akty konstytucyjne, formujące 

ustrój państwowy Szwecji, przez co akty te łącznie uznać należy za szwedzką konstytucję
8
. 

Naczelnymi zasadami ujętymi w art. 1 aktu o formie rządu są zaś zasada suwerenności 

narodu, oparcie ustroju na wolności kształtowania poglądów oraz powszechnym i równym 

prawie głosu, a także realizacja ustroju poprzez system przedstawicielski i parlamentarny oraz 

samorząd wspólnot lokalnych
9
. 

 Akt o formie rządu zawiera podstawowe zasady ustrojowe, określając sposób 

działania rządu, podstawowe wolności i prawa obywateli oraz podstawowe regulacje w 

zakresie ordynacji wyborczej do szwedzkiego jednoizbowego parlamentu (Riksdag). 

Obowiązującym w Szwecji ustrojem politycznym jest system parlamentarno-gabinetowy. 

Jego wprowadzenie wpłynęło na ograniczenie uprawnień monarchii, pełniącej obecnie 

jedynie funkcję reprezentacyjną
10

. Pozostający głową państwa król
11

pozbawiony został 

władzy politycznej, bowiem do prerogatyw Riksdagunależy mianowanieszefa rządu
12

. 

                                                           
1
Tak P. Newman, A. Thornley, Urban Planning in Europe. International Competition, National Systems and 

Planning Projects, Routledge, London – New Yourk 1996, s. 35. 
2
 Tak M. Mierzwa, Samorząd terytorialny w Szwecji, Rocznik Samorządowy 2017, t. 6, s. 163. 

3
 https://www.government.se/how-sweden-is-governed/the-constitution/ (dostęp: 6.06.2019 r.) 

4
https://lagen.nu/1974:152 (dostęp: 6.06.2019 r.) 

5
 https://lagen.nu/1810:0926 (dostęp: 6.06.2019 r.) 

6
 https://lagen.nu/1949:105 (dostęp: 6.06.2019 r.) 

7
 https://lagen.nu/1991:1469 (dostęp: 6.06.2019 r.) 

8
Por. M. Popławski, Samorząd terytorialny w Królestwie Szwecji, Toruń 2007, s. 19-20. 

9
 Tak M. Kardas, C. Kucharska, Analiza porównawcza modeli samorządu terytorialnego Niemiec, Wielkiej 

Brytanii i Szwecji, Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, rocznik III/2011, s. 101. 
10

 Tak M. Mierzwa, Samorząd…, s. 163. 
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 Władza ustawodawcza należy do Riksdagu, liczącego 349 posłów wybieranych na 

czteroletnią kadencję
13

. Władza wykonawcza sprawowana jest przez rząd składający się  

z premiera i ministrów kierujących poszczególnymi resortami. Rząd ponosi przed Riksdagiem 

odpowiedzialność polityczną, natomiast odpowiedzialność konstytucyjną przed specjalnie w 

tym celu powołaną Komisją Konstytucyjną Riksdagu
14

. 

Podział terytorialny państwa oparty jest o szczebel regionalny (okręgi) oraz lokalny 

(gminy)
15

. Obecnie, po trwających od 1952 r. reformach struktury terytorialnej Szwecji, kraj 

ten podzielony jest na 290 gmin (kommun) zgrupowanych w 21 okręgach (län), które 

znacząco różnią się pod względem powierzchni oraz liczby mieszkańców
16

. Jednostkom 

samorządu na szczeblu lokalnym (primärkommuner) oraz szczebla regionalnego (landstings-

kommuner) przysługuje prawo autonomii decyzyjnej w sprawach własnych za pośrednictwem 

wybieranych w wyborach powszechnych organów oraz pobieranie podatków na realizację 

zadań własnych
17

.Obowiązująca zasada decentralizacji wpływa na przekazywanie realizacji 

zadań oraz odpowiedzialności za ich wykonywanie na niższe szczeble administracji 

publicznej
18

. Uszczegółowienie zasad i zakresu funkcjonowania jednostek samorządu 

terytorialnego zawarte zaś zostało w aktach rangi ustawowej, ponieważ w aktach o randze 

konstytucyjnej brak jest szczegółowych regulacji w tym zakresie
19

. Działalność gmin 

obejmuje zadnia o charakterze obligatoryjnym i fakultatywnym. Problematyka związana  

z planowaniem przestrzennym zaliczona została do kategorii zadań obowiązkowych, 

podobnie jak ochrona środowiska czy edukacja (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego)
20

. 

W literaturze przedmiotu podkreślanym jest monopol gmin w zakresie planowania 

przestrzennego
21

. Na poziomie okręgów, zwanych w literaturze przedmiotu również 

województwami bądź hrabstwami
22

, podobnie jak na poziomie lokalnym zadania podzielone 

zostały wedle kryterium ich obligatoryjności oraz fakultatywności, przy czym część spośród 

zadań o charakterze fakultatywnym może być realizowana we współpracy z gminami 

                                                                                                                                                                                     
11

 Por. art. 5 aktu o formie rządu z 1974 r. 
12

 Zob. Rozdział 6 art. 3 aktu o formie rządu z 1974 r. 
13

 Tak M. Mierzwa, Samorząd…, s. 164. 
14

 Tamże. 
15

 Por art. 7 aktu o formie rządu z 1974 r. 
16

Tak M. Mierzwa, Samorząd…, s. 167. 
17

 Por. Rozdział 14 aktu o formie rządu z 1974 r. 
18

 Tak M. Kardas, C. Kucharska, Analiza…, s. 104. 
19

 Tak M. Mierzwa, Samorząd…, s. 170. 
20

Tamże, s. 171. 
21

 Por. Regional planning in Finland, Iceland , Norway and Sweden, Ministry of Environment Forest and Nature 

Agency, Spatial Planning Department, Denmark 2004, s. 24. 
22

 Tak M. Kardas, C. Kucharska, Analiza…, s. 107. 
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wchodzącymi w skład danego okręgu
23

. Do kategorii zadań obowiązkowych zaliczane są 

przede wszystkim zadnia w dziedzinie opieki zdrowotnej, a do zadań dobrowolnie 

wykonywanych zadania związane z kulturą, edukacją oraz turystyką
24

. 

Jak wskazano powyżej, system planowania przestrzennego Szwecji oparty jest na 

aktywności samorządu gminnego.Akty prawne z zakresu planowania przestrzennego 

wydawane przez jednostki samorządowe szczebla okręgowego są aktami fakultatywnymi  

i nie posiadają powszechnie obowiązującego charakteru
25

. Zasadniczo można jednak 

wyróżnić trzy poziomy aktywności państwowej w dziedzinie planowania przestrzennego, 

określając je jako poziom państwowy, regionalny i lokalny. Planowanie przestrzenne na 

poziomie państwowym polega zasadniczo na formułowaniu krajowych celów planowania 

przestrzennego, które ujmowane są w ramach  politykprzygotowywanych przez 

ministerstwawłaściwe dla ochrony środowiska, rolnictwa oraz przemysłu
26

. Realizacja tak 

określonych założeń na poziomie regionalnym i lokalnym planowania przestrzennego jest 

kontrolowana 

i oceniana przez Krajową Radę Mieszkalnictwa Budownictwa i Planowania (Boverket), 

Krajową Radę Administracji Kolei (Banverket) oraz Agencję Ochrony Środowiska 

(Naturvårdsverket)
27

.  

Regulacją ustawową o podstawowym znaczeniu dla planowania przestrzennego na 

szczeblu regionalnym i lokalnym jest ustawa o planowaniu oraz budownictwie (2010:900)
28

. 

Przedmiotem jej regulacji pozostają obszary lądowe oraz obszary pokryte wodami,  

a wykonywanie postanowień przywołanej ustawy powierzono zostało gminnym jednostkom 

samorządowym. Wskazać należy, że już na początku regulacji wskazane zostały podstawowe 

wartości, których urzeczywistnienie zapewnić mają przyjęte rozwiązania prawne. Wskazując 

na zasadniczy cel regulacji w postaci promowania równych i odpowiednich warunków życia 

oraz czystego i zrównoważonego środowiska dla ludzi w dzisiejszym społeczeństwie oraz dla 

przyszłych pokoleń, zasadnym zdaje się wniosek, że stanowi ona wyraz zasady 

zrównoważonego rozwoju w ustawodawstwie szwedzkim
29

. Nadto, wszelkie rozstrzygnięcia 

podejmowane przez organy samorządu terytorialnego szczebla gminnego na podstawie 

                                                           
23

 Tak M. Mierzwa, Samorząd…, s. 173. 
24

 Tak M. Kardas, C. Kucharska, Analiza…, s. 107. 
25

Zob. Regional planning in Finland, Iceland , Norway and Sweden, Ministry of Environment Forest and Nature 

Agency, Spatial Planning Department, Denmark 2004, s. 24. 
26

 Tamże. 
27

 Tamże. 
28

https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2018/legislation-edition-3.pdf 

(dostęp: 6.06.2019 r.) 
29

 Zob. Rozdział 1, sec. 1 ustawy o planowaniu oraz budownictwie (2010:900). 
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ustawy o planowaniu oraz budownictwie (2010:900) powinny uwzględniać interes publiczny 

oraz interes prywatny
30

. Katalog zasad oraz wartości planowania i zagospodarowania 

przestrzennego wyrażony w analizowanej regulacji obejmuje szereg uwarunkowań 

wskazanych w treści Rozdziału 2, spośród których warto wskazać natakie planowanie 

przestrzenne, którego rezultatem jest wykorzystanie terenów lądowych i pokrytych wodami  

w sposób efektywne pod względem estetycznym, komunikacyjnym, użyteczności społecznej, 

energetycznym, gospodarczym oraz mieszkaniowym
31

. Ponadto planowanie przestrzenne oraz 

roboty budowlane prowadzone być muszą w sposób zapewniający ochronę zdrowia  

i bezpieczeństwa ludzi, uwzględniający uwarunkowania gruntowe oraz hydrologiczne, 

uwarunkowania w zakresie dostępności infrastruktury komunikacyjnej, wodociągowej, 

kanalizacyjnej oraz innych usług komunalnych oraz zapobiegający powstawaniu 

zanieczyszczeń środowiska oraz nadmiernemu hałasowi
32

. 

Podstawowym i obligatoryjnym aktem planistycznym uchwalanym na poziomie 

gminnym jest plan ogólny (översiktsplaner) obejmujący postanowieniami całe jej 

terytorium
33

. Nie posiada on mocy powszechnie obowiązującej, stanowiąc rodzaj raportu 

określającego politykę planistyczną gminy w zakresie spełnienia wymagań w zakresie 

planowania przestrzennego określonych w Rozdziale 2 ustawy o planowaniu oraz 

budownictwie (2010:900) oraz wymogów ochrony środowiska określonych w aktach rangi 

ustawowej
34

. Plan ogólny musi wskazywać: podstawowe cechy przewidywanego 

użytkowania terenów lądowych i wodnych; określać założenia polityki gminy w odniesieniu 

do sposobu użytkowania oraz ochrony przestrzeni; sposób uwzględnienia na poziomie 

lokalnym założeń w zakresie planowania przestrzennego określonych na poziomie krajowym; 

definiować sposób działań w zakresie zachowania spójności regionalnych rozwiązań 

planistycznych z założeniami określonymi na poziomach lokalnym i krajowym zgodnie  

z zasadą zrównoważonego rozwoju; określać długoterminowe założenia prowadzonej polityki 

mieszkaniowej; przedstawiać założenia rozwoju obszarów wiejskich na obszarach 

przybrzeżnych; określać podstawowe założenia polityki gminy w zakresie planowania 

przestrzennego, które pozwala na uniknięcie szkód wynikających z powodzi, osuwania mas 

ziemnych oraz innych negatywnych zjawisk przyrodniczych
35

. Wskazać należy, że 

postanowienia planu ogólnego podlegają okresowej weryfikacji w zakresie aktualności 

                                                           
30

 Zob. Rozdział 2 sec. 1 ustawy o planowaniu oraz budownictwie (2010:900). 
31

 Zob. Rozdział 2 sec. 3 ustawy o planowaniu oraz budownictwie (2010:900). 
32

 Por. Rozdział 2 sec. 5 ustawy o planowaniu oraz budownictwie (2010:900). 
33

 Zob. Rozdział 3 sec. 1 ustawy o planowaniu oraz budownictwie (2010:900). 
34

 Por. Rozdział 3 sec. 2 ustawy o planowaniu oraz budownictwie (2010:900). 
35

 Por. Rozdział 3 sec. 5 ustawy o planowaniu oraz budownictwie (2010:900). 
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powyższych postanowień, która następować musi przynajmniej raz w kadencji
36

. Wobec 

powyższego stwierdzić należy, że funkcjonujące na poziomie lokalnym plany ogólne 

stanowią akty planowe określające aktualny stan zagospodarowania przestrzennego oraz 

założenia przyszłej polityki przestrzennej, przy czym jako podlegające okresowej weryfikacji 

mogą być zmieniane w sposób odpowiadający aktualnym potrzebom gminy. W związku  

z powyższym uzasadnionym zdaje się być wskazanie na podobieństwo funkcjonalne 

szwedzkich planów ogólnych z obowiązującymi w Polsce studiami uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. 

Kolejnymi aktami planowymi uchwalanymi na poziomie lokalnym są szczegółowe 

plany rozwoju (detaljplan)
37

. Szczegółowe plany rozwojumają moc powszechnie 

obowiązującą, a uchwalane są w przypadku planowanych zmian zagospodarowania danego 

terenu
38

. Uchwalanie planu szczegółowego rozwoju uzależnione jest od decyzji gminy, zatem 

nie ma charakteru obligatoryjnego
39

. Zasadniczą funkcją planów szczegółowego rozwoju jest 

określenie sposobów dopuszczalnego wykorzystania terenu oraz istniejących budynków,  

a także ustalenie zasad prowadzenia robót budowlanych. W szczegółowym planie rozwoju 

określone musi zostać rozgraniczenie pomiędzy terenami przeznaczonymi na potrzeby 

publiczne, takimi jak drogi, parki, skwery oraz terenami przewidzianymi do zabudowy oraz 

terenami pokrytymi wodami. Plan szczegółowy rozwoju wskazuje również tereny, które 

pozostają w zarządzie jednostki samorządu szczebla lokalnego oraz sposoby dopuszczalnego 

wykorzystania terenów nieprzeznaczonych na potrzeby publiczne oraz niepokrytych 

wodami
40

. Nadto w przypadku zamiaru lokalizowania na terenie gminy instalacji ruchu 

drogowego, obiektów ulicznych, instalacji energetycznych, urządzeń komunikacji 

elektronicznej i linii kablowych koniecznych dla zaspokojenia potrzeb publicznych, gmina 

może w szczegółowym planie rozwoju utworzyć rezerwy terenów na realizacje tych 

inwestycji
41

. W odniesieniu zaś do terenów cennych z uwagi na ich wartość historyczną, 

kulturową bądź środowiskową określone mogą zostać sposoby ich ochrony
42

. Tereny 

przeznaczone na potrzeby publiczne w planie szczegółowym rozwoju pozostają – co do 

zasady – w zarządzie gminy, jednak w szczególnych przypadkach wystąpienia konieczności 

realizacji inwestycji na tych terenach przez podmioty prywatne, plan szczegółowy rozwoju 

                                                           
36

 Por. Rozdział 3 sec. 27 ustawy o planowaniu oraz budownictwie (2010:900). 
37

 Por. Rozdział 4 sec. 1 ustawy o planowaniu oraz budownictwie (2010:900). 
38

Zob. Regional planning in Finland, Iceland , Norway and Sweden, Ministry of Environment Forest and Nature 

Agency, Spatial Planning Department, Denmark 2004, s. 24. 
39

 Por. Rozdział 4 sec. 1 ustawy o planowaniu oraz budownictwie (2010:900). 
40

 Por. Rozdział 4 sec. 5 ustawy o planowaniu oraz budownictwie (2010:900). 
41

 Por. Rozdział 4 sec. 6 ustawy o planowaniu oraz budownictwie (2010:900). 
42

 Por. Rozdział 4 sec. 8 ustawy o planowaniu oraz budownictwie (2010:900). 
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określać powinien szczegółowe wytyczne dla prowadzenia robót budowlanych oraz sposobu 

użytkowania tych terenów przez podmiot prywatny
43

.Szczegółowe wytyczne w zakresie 

projektowanych inwestycji jak i prowadzenia robót budowlanych dla terenów niebędących 

terenami publicznymi, w przypadku ich określenia w treści szczegółowego planu rozwoju, 

dotyczyć mogą dopuszczalnej wysokości zabudowy nad powierzchnią gruntu oraz głębokości 

na jakiej mogą być prowadzone roboty budowlane, sposobu użytkowania budynków oraz 

parametrów odnośnie lokali mieszkaniowych
44

. Wskazać również należy na przyznane 

uprawnienie dla dokonania już w treści szczegółowego planu rozwoju określenia szerszych 

niż przewidziane w Rozdziale 9 ustawy o planowaniu oraz budownictwie (2010:900) 

wymagań dla wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji lokalizowanych na 

danym terenie
45

.  

Plany szczegółowe rozwoju obowiązują przez z góry określony czas, który nie może 

być krótszy niż 5 lat oraz dłuższy niż 15 lat. Terminy te określane są zaś każdorazowo  

w treści konkretnego planu szczegółowego rozwoju i odpowiadająokresowi czasu jaki jest 

potrzebny do przeprowadzenia określonych tym planem zmian w zagospodarowaniu terenu
46

. 

W przypadku nieokreślenia terminu implementacji w treści planu szczegółowego rozwoju, 

uznaje się, ze wynosi on 15 lat
47

. Zasadniczym celem wprowadzenia do systemu planowania 

przestrzennego tego rozwiązaniazdaje się być umożliwienie kształtowania zabudowy  

w sposób zrównoważony oraz w oparciu o założenia co do których oczekiwać można, ze nie 

będą ulegały niespodziewanym czy zasadniczym zmianom w z góry określonym czasie. 

Równocześnie jednak postanowienia planów szczegółowych rozwoju zezwalać mogą na 

czasowe użytkowanie terenów lub budynków
48

w sposób odmienny niż przewidziany zapisami 

planu, przy czym okres ten nie może być dłuższy niż 10 lat
49

. W przypadku niewskazania 

terminu czasowego użytkowania uznaje się, że wynosi on 5 lat
50

. 

Kolejnymi instrumentami planowania przestrzennego na poziomie lokalnym, obok 

przedstawionych powyżej planów ogólnych oraz planów szczegółowych rozwoju, są 

                                                           
43

 Por. Rozdział 4 sec. 7 i 8 pkt 2 ustawy o planowaniu oraz budownictwie (2010:900). 
44

 Por. Rozdział 4 sec. 11 ustawy o planowaniu oraz budownictwie (2010:900). 
45

 Por. Rozdział 4 sec. 15 ustawy o planowaniu oraz budownictwie (2010:900). 
46

 Por. Rozdział 4 sec. 21 ustawy o planowaniu oraz budownictwie (2010:900). 
47

 Por. Rozdział 4 sec. 23 ustawy o planowaniu oraz budownictwie (2010:900). 
48

 Budynkiem w rozumieniu ustawy o planowaniu oraz budownictwie (2010:900) pozostaje stała konstrukcja 

posiadająca dach lub ściany i dach, która pozostaje umieszczone na lądzie, całkowicie lub częściowo pod ziemią 

lub na stałe umieszczona wodzie oraz zbudowana w sposób umożliwiający zamieszkiwanie w niej ludzi (por. 

Rozdział 1 sec. 4 ustawy o planowaniu oraz budownictwie (2010:900)). 
49

 Por. Rozdział 4 sec. 26 i 27 ustawy o planowaniu oraz budownictwie (2010:900). 
50

 Por. Rozdział 4 sec. 28 ustawy o planowaniu oraz budownictwie (2010:900). 
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przyjmowane przez gminy regulacje obszarowe
51

. Wskazać należy, że regulacje uchwalane są 

przez gminy jedynie dla obszarów nieobjętych postanowieniami planów szczególnych 

rozwoju. Funkcją regulacji obszarowych jest zaś zagwarantowanie uwzględnienia na 

lokalnym poziomie planowania przestrzennego podstawowych zasad oraz postanowień 

wyrażonych postanowieniami przyjętych planów ogólnych oraz interesu publicznego 

określonego w politykach przyjmowanych na poziomie państwowym
52

.W konsekwencji, 

przedmiot ich regulacji, w zależności od treści aktualnie obowiązujących na danym terenie 

planów ogólnych oraz aktów ministerialnych, stanowić może określenie jedynie 

podstawowych cech zagospodarowania ternu, do którego dojść może w wyniku 

prowadzonych robót budowlanych, podstawowych cech obiektów wypoczynkowych, ciągów 

komunikacyjnych oraz innych podobnych przedsięwzięć
53

. Dodatkowo regulacje obszarowe 

określać powinny sposób użytkowania oraz przeznaczenia terenów przeznaczonych na 

potrzeby publiczne oraz maksymalną dopuszczalna powierzchnia zabudowy lub powierzchnię 

użytkową zabudowy letniskowej wraz z dopuszczalną powierzchnią działek przeznaczonych 

na te cele
54

. Regulacje obszarowe, stanowiąc rodzaj aktów planowaniazastępujących plany 

szczegółowe rozwojudla terenów nieobjętych ich ustaleniami, określać mogą ponadto 

szczegółowe i dodatkowe wymagania dla uzyskiwanych na kolejnym etapie procesu 

budowlanego decyzji o pozwoleniu na budowę. W treści regulacji obszarowych, podobnie jak 

w przypadku planów szczegółowych rozwoju, dopuszczalne jest zarówno rozszerzenie 

katalogu wymagań dla uzyskania pozwoleń na budowę, jak i ograniczenie ich zakresu, 

włącznie z możliwością całkowitego wyeliminowania obowiązku uzyskiwania pozwolenia na 

budowę
55

. Nadto postanowienia regulacji determinować mogą umiejscowienie, przeznaczenie 

oraz sposób prowadzenia robót budowlanych na terenach przeznaczonych na cele obronności 

oraz w zakresie zapewnienia stosownej ochrony przed zanieczyszczeniami, a także określać 

niektóre inne kwestie, które zasadniczo przewidziane zostały jako materia regulacji planów 

szczegółowych rozwoju
56

. Przyjmując regulację obszarową, gmina powinna dodatkowo 

uzasadnić w osobnym dokumencie cel jej wprowadzenia oraz w sposób klarowny wyjaśnić  

w jaki sposób dana regulacja obszarowa wpływać będzie na sposób prowadzenia procesu 

budowlanego na terenie objętym jej regulacją
57

. 

                                                           
51

 Por. Rozdział 4 sec. 1 oraz 41-43 ustawy o planowaniu oraz budownictwie (2010:900). 
52

 Por. Rozdział 4 sec. 41 ustawy o planowaniu oraz budownictwie (2010:900). 
53

 Por. Rozdział 4 sec. 42 pkt 1 ustawy o planowaniu oraz budownictwie (2010:900). 
54

 Por. Rozdział 4 sec. 42 pkt 2 i 3 ustawy o planowaniu oraz budownictwie (2010:900). 
55

 Por. Rozdział 4 sec. 42 pkt 4 oraz rozdział 9 sec. 7 i 8 ustawy o planowaniu oraz budownictwie (2010:900). 
56

 Por. Rozdział 4 sec. 42 pkt 5 lit. b ustawy o planowaniu oraz budownictwie (2010:900). 
57

 Por. Rozdział 4 sec. 43 ustawy o planowaniu oraz budownictwie (2010:900). 
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Przedstawione powyżej podstawowe informacje dotyczące prowadzonego na 

poziomie lokalnym planowania przestrzennego wymagają uzupełnienia poprzez wskazanie na 

ich bezpośredni wpływ na uzyskanie pozwolenia na budowę dla planowanej inwestycji. W 

tym kontekście wskazać zatem należy na związanie organów administracyjnych wydających 

pozwolenia na budowę postanowieniami planów szczegółowych rozwoju oraz regulacji 

obszarowych. W przypadku bowiemgdy na danym terenie obowiązuje plan szczegółowy 

rozwoju, organ administracyjny wydający decyzję o pozwoleniu na budowy zobowiązany jest 

do pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy, o ile planowana inwestycja opisana w treści 

wniosku o pozwolenia na budowę pozostaje zgodna z jego obowiązującymi 

postanowieniami
58

. Podobny rodzaj związania organów administracyjnych przewidziany 

został w odniesieniu do regulacji obszarowych. W sytuacji zatem gdy teren, na którym 

lokalizowana ma planowana inwestycja nie jest objęty postanowieniami planu szczegółowego 

rozwoju, pozwolenie na budowę wydane być może tylko wówczas, gdy planowane 

przedsięwzięcie pozostaje zgodne z postanowieniami obowiązującej dla danego tereny 

regulacji obszarowej oraz nie narusza w sposób zasadniczy określonego ustawowo porządku 

planistycznego
59

. Wskazać ponadto należy, że jakkolwiek przepisy ustawy o planowaniu oraz 

budownictwie (2010:900) nie formułują wprost, tak jak w odniesieniu do planu ogólnego, 

obowiązku objęcia terenu całej gminy postanowieniami planu szczegółowego rozwoju lub 

regulacji obszarowych, to jednak konieczność taka wynika pośrednio z brzmienia ustawy. 

Skoro bowiem ustawodawca wskazał, że uchwalenie planu szczegółowego rozwoju nie jest 

konieczne o ile na danym terenie obowiązuje regulacja obszarowa, to tym samym zdaje się on 

nie dopuszczać sytuacji nieobjęcia terenu gminy którąkolwiek z tych regulacji
60

. 

Rozdział 7 ustawy o planowaniu oraz budownictwie (2010:900) wskazuje na 

podstawowe założenia regionalnego planowania przestrzennego. Każdorazowo do decyzji 

rządu należy podjęcie decyzji o konieczności utworzenia jednostki regionalnego planowania 

przestrzennego na określony okres czasu
61

. Decyzja ta podejmowana jest zaś dopiero  

w przypadku stwierdzenia przez rząd konieczności koordynowania planowania 

przestrzennego dokonywanego przez sąsiadujące ze sobą gminy. Warunkiem jej podjęcia jest 

jednak przeprowadzenie wcześniejszych analiz wskazujących na brak możliwości 

prowadzenia takiej koordynacji za pośrednictwem innych instytucji prawnych oraz przy braku 

sprzeciwu wyrażonego przez gminy, których terytorium ma się stać przedmiotem planowania 

                                                           
58

 Por. Rozdział 9 sec. 30 ustawy o planowaniu oraz budownictwie (2010:900). 
59

 Por. Rozdział 9 sec. 31 i 31a ustawy o planowaniu oraz budownictwie (2010:900). 
60

 Por. Rozdział 4 sec. 4 ustawy o planowaniu oraz budownictwie (2010:900). 
61

 Por. Rozdział 7 sec. 1 ustawy o planowaniu oraz budownictwie (2010:900). 
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przestrzennego na poziomie regionalnym
62

. Wyznaczoną przez rząd jednostką planowania 

regionalnego może być zrzeszenie gmin obejmowanych regionalnym poziomem planowania 

bądź stanowić odrębny podmiot prawny utworzony przez te gminy
63

. Zadaniami jednostki 

planowania regionalnego jest analizowanie kwestii związanych ze sposobem użytkowania 

terenów, które wykraczają swym oddziaływaniem poza granice terytorialne jednej gminy oraz 

koordynowanie planowania ogólnego dokonywanego przez gminy objęte treścią decyzji 

formującej poziom planowania regionalnego
64

. Monitorowanie ponadlokalnego wymiaru 

planowania przestrzennego dokonywane przez jednostkę planowania regionalnego skutkuje 

okresowym raportowaniem zauważonych problemów tak do poszczególnych jednostek 

samorządu lokalnego jak i do administracji rządowej
65

. Nadto, jednostka planowania 

regionalnego może przyjąć akt planistyczny w postaci planu regionalnego
66

. Jego treść 

stanowi zbiór sugerowanych rozwiązań w zakresie regulacji planów ogólnych, planów 

szczegółowych rozwoju oraz regulacji obszarowych uchwalanych na poziomie lokalnym
67

. 

Postanowienia regionalnych planów nie mają zatem mocy obowiązującej i jedynie  

w zależności od decyzji jednostek samorządu lokalnego mogą być uwzględniane w treści 

przyjmowanych aktów planowych.  

Uregulowane przepisami ustawy o planowaniu oraz budownictwie (2010:900) 

planowanie przestrzenne na poziomie regionalnym nie odgrywa w Szwecji zasadniczego 

znaczenia w systemie planowania przestrzennego. Problematyka ta stanowi obecnie 

przedmiot dyskusji w doktrynie przedmiotu, która wskazuje na faktyczny brak koordynacji 

planowania przestrzennego dokonywanego na poziomie lokalnym przez poszczególne 

jednostki samorządowe
68

.Dodatkowo podkreślanym jest również znaczne uzależnienie 

systemu planowania przestrzennego na poziomie lokalnym od politycznych uwarunkowań, co 

prowadzi do naruszania zasady zrównoważonego rozwoju
69

. 

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. 

określony został dla Szwecji na najwyższym wśród pozostałych krajów Unii Europejskiej 

poziomie i wynosi aż 49%. Dla porównania wskazać warto, że najniższym z celów udziału 

                                                           
62

 Tamże. 
63

 Por. Rozdział 7 sec. 2 ustawy o planowaniu oraz budownictwie (2010:900). 
64

 Por. Rozdział 7 sec. 1 pkt 1 i 2 ustawy o planowaniu oraz budownictwie (2010:900). 
65

 Por. Rozdział 7 sec. 5 ustawy o planowaniu oraz budownictwie (2010:900). 
66

 Por. Rozdział 7 sec. 6 ustawy o planowaniu oraz budownictwie (2010:900). 
67

Tamże. 
68

Zob. Regional planning in Finland, Iceland , Norway and Sweden, Ministry of Environment Forest and Nature 

Agency, Spatial Planning Department, Denmark 2004, s. 26. 
69

Tak T. Koglin, F. Petterson, Changes, problems and challenges in Swedish spatial planning – an analysis of 

power dynamics, https://www.mdpi.com/2071-1050/9/10/1836 (dostęp:6.06.2019 r.) 
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energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. określono dla Malty na 

poziomie 10%. Nadto podkreślić należy, że Szwecja osiągnęła tak określony cel już w 2016 

r.
70

 Nie bez znaczenia w tym kontekście pozostają liczne lokalizowane w Szwecji farmy 

fotowoltaiczne, korzystające z szerokiego wsparcia finansowego udzielanego przez rząd
71

. 

Przedstawione powyżej rozważania dotyczące sytemu planowania przestrzennego w Szwecji 

wskazują, że ustalenia w zakresie lokalizacji farm fotowoltaicznych ujmowane są w planach 

szczegółowych rozwoju, a w przypadku ich braku w treści regulacji obszarowych. 

 

                                                           
70

 https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/najwiecej-ozo-w-szwecji-najmniej-w-luksemburgu-4195.html 

(dostęp: 16.06.2019 r.) 
71

 https://swiatoze.pl/temat/farmy-fotowoltaiczne-w-szwecji/ (dostęp: 6.06.2019 r.) 
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2.4. Zarys systemu planowania przestrzennego w Polsce 

 

2.4.1. Ogólne regulacje w zakresie planowania przestrzennego w Polsce 

 

Polski system planowania przestrzennego opiera się na zasadniczej dla niego regulacji 

u.p.z.p., którawprowadziła system hierarchicznie uporządkowanych aktów kształtujących ład 

przestrzenny
1
, w obrębie którego znajdują się również dwa rodzaje decyzji 

administracyjnych, a to decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji  

o warunkach zabudowy
2
. Obecnie obowiązujący w Polsce system planowania 

przestrzennegokształtował był na przestrzeni wielu lat. 

Rozkwit planowania przestrzennego w formieuchwalaniaobowiązujących 

powszechnie aktów prawnych przypada w Europie na wiek XIX oraz początek wieku XX
3
. 

W tym czasie tereny Polski znajdowały się pod zaborami, wobec czego ład przestrzenny 

kształtowany był w oparciu o regulacje prawne Austrii, Prus lub Rosji, które różniły się od 

siebie w znacznym stopniu
4
. 

 Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r., władze państwowe stanęły 

przed koniecznością zespojenia oraz ujednolicenia prawa w zakresie planowania 

przestrzennego na terenach byłych zaborów
5
. Pierwszą regulacją prawną obowiązującą na 

terenie niepodległej Polski był dekret Naczelnika Państwa z dnia 7 lutego 1919 r.  

w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu przymusowem na użytek dróg 

żelaznych i innych dróg komunikacyjnych lądowych, wodnych oraz wszelkich urządzeń 

użyteczności publicznej
6
. Wskazać należy, że dekret ten nie stanowił kompleksowej regulacji 

w zakresie planowania przestrzennego. Jego celem było jednak prawne uregulowanie 

postępowań wywłaszczeniowych, jakie toczyć się musiały w odradzającym się państwie,  

                                                           
1
 Szerzej na temat aktów kształtujących ład przestrzenny zob. K. Małysa-Sulińska, Charakter normatywny aktów 

kształtujących ład przestrzenny, PPP 2015, nr 9, s. 55-66. 
2
 Zob. art. 4 ust. 2 u.p.z.p. 

3
 Por. K. Małysa-Sulińska, Normy kształtujące ład przestrzenny, Warszawa 2008, s. 27.  

4
 Tamże. Porównaj też H. Izdebski, Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni. Doktrynalne prawno–polityczne 

uwarunkowania urbanistyki i architektury, Warszawa 2013, s. 118 i n. 
5
 D. Trzcińska, Prawo planowania i zagospodarowania przestrzennego z perspektywy środowiska i jego 

ochrony, Warszawa 2018, s. 23. 
6
 Dekret Naczelnika Państwa z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu 

przymusowem na użytek dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych lądowych i wodnych oraz wszelkich 

urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. Nr 14, poz. 162 z późn. zm.), dalej jako Dekret 1919. Wskazać należy, 

że zasadniczo obowiązywał on do roku 1934, niektóre zaś regulacje aż do 1952 roku. Zob. rozporządzenie 

Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 r. Prawo o postępowaniu wywłaszczeniowem (Dz. U. Nr 

86, poz. 776 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 29 grudnia 1951 r. zmieniająca dekret z dnia 26 kwietnia 1949 r.  

o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych 

(Dz. U. z 1952 r. Nr 4, poz. 25). 
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a także czasowego zajmowania nieruchomości celem realizacji tychże inwestycji. 

Koniecznym bowiem było niezwłoczne przystąpienie do realizacji inwestycji o znaczeniu 

ogólnopaństwowym dla zjednoczenia porozbiorowych terytoriów. Podkreślić należy, że 

nawet w tak dramatycznych okolicznościach, czyli w momencie odradzania się niepodległej 

Polski, prawodawca już w art. 1 rzeczonego dekretu wskazywał, iż przymusowe 

wywłaszczenie może odbywać się wyłącznie za „słusznym i sprawiedliwym 

wynagrodzeniem”, które płacone było w pieniądzu
7
. Niezwykle istotnym był również fakt 

zamieszczenia w treści dekretu przepisów dotyczących procedury kwestionowania wysokości 

szacowanego odszkodowania
8
.  

Pierwszym aktem prawnym w niepodległej Polsce, który w sposób kompleksowy 

regulował kwestie planowania przestrzennego oraz obowiązywał na całym jej terytorium, jest 

zaś Rozp.Prez.1928
9
. Obejmowało zakresem regulacji problematykę procesu budowlanego, 

począwszy od zasad i przebiegu postępowania w przedmiocie tworzeniu planów 

zabudowania, poprzez parcelację terenów i scalanie działek budowlanych, wywłaszczenie 

nieruchomości, a kończąc na przepisach policyjno-budowlanych. Regulacje prawne dotyczyły 

bezpośrednio problematyki kształtowania zasad planowania przestrzennego
10

. Wprowadzona 

została hierarchiczność aktów planowania przestrzennego.Najwyżej usytuowaneplany ogólne 

                                                           
7
 Por. art. 1 w zw. z art. 5 Dekretu 1919. 

8
 Por. art. 11 i n. dekretu Naczelnika Państwa z dnia 7 lutego 1919 r. Przepisy tymczasowe o wywłaszczeniu 

przymusowem na użytek dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych lądowych i wodnych oraz wszelkich 

urządzeń użyteczności publicznej. Wywłaszczenie dokonywane było na mocy postanowienia Naczelnika 

Państwa, któremu przedstawiany był szczegółowy plan wywłaszczanych nieruchomości wraz ze wskazaniem 

powierzchni oddzielnych zajmowanych działek gruntu i istniejących na gruncie budynków. Plan ten stanowił 

element wniosku, jaki w odniesieniu do propozycji w zakresie wywłaszczanych nieruchomości składał właściwy 

minister do Rady Ministrów, która kierowała go następnie do Naczelnika Państwa (por. art. 2–4 Dekretu 1919).  

Doktryna przedmioty zwraca uwagę na podobieństwo przedmiotowego dekretu z austriacką ustawą z dnia 18 

lutego 1878 r. o wywłaszczeniu nieruchomości na cele budowy i utrzymania ruchu kolei żelaznych (por.  

Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kuś, Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2012, s. 34). 
9
 Rozp.Prez.1928 obowiązywało do 1961 r. czyli również po drugiej wojnie światowej. Uzyskało bardzo wysoką 

ocenę zarówno w kraju, jak i za granicą. Wzorowane było tak jak Dekret 1919  na ustawodawstwie austriackim. 

(por. H. Kisilowska, D. K. Sypniewski, Rozdział 1 Kształtowanie się prawa budowlanego w Polsce [w:] Prawo 

budowlane,Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2012).  
10

 Przewidziano plany zabudowania osiedli, rozumianych jako skupiska zabudowań mieszkalnych, które 

uchwalane były w procedurze opisanej w tym akcie prawnym (por. art. 6, art. 7–51 Rozp.Prez.1928). Stanowiły 

one obligatoryjną podstawę zabudowania dla miast, miasteczek i uzdrowisk, uznanych za posiadające charakter 

użyteczności publicznej, w tym zakładania w nich przez gminę ulic, dróg, placów i wszelkich terenów 

przeznaczonych do użytku publicznego. Dla innego rodzaju osiedli, plany były sporządzane fakultatywnie, 

dopiero w razie zaistnienia takowej potrzeby. Plany zabudowania osiedli mogły być sporządzane jako plany 

ogólne bądź szczegółowe. Plany ogólne były sporządzane dla całości danego osiedla lub też znacznej jego części 

albo kilku sąsiadujących osiedli, plany szczegółowe miały być zaś sporządzane w zgodzie z prawomocnym 

planem ogólnym i obejmować obszar danego osiedla, jego części lub też poszczególnych części osiedli 

sąsiadujących. Rozporządzenie przewidywało nadto wspólny plan zabudowania dla kilku osiedli lub części kilku 

osiedli gdy warunki gospodarcze lub potrzeby rozwoju miejscowości tego wymagały oraz szczególne sytuacje, 

takie jak klęska żywiołowa lub „nieodzowna potrzeba uregulowania zabudowania istniejącej lub nowopowstałej 

części osiedla” sporządzenia planów szczegółowych bez uprzedniego sporządzenia ogólnego planu zabudowania 

(por art. 7–9 Rozp.Prez.1928). 
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zabudowania wywierały bezpośredni wpływ na treść szczegółowych planów zabudowania, 

których treść musiała pozostawać w zgodności z planami ogólnymi zabudowania
11

. Ogólne 

plany zabudowania określały linie rozgraniczające tereny przeznaczone na realizację 

zabudowy o różnorodnym charakterze. Prawomocny plan zabudowania stanowił akt prawny 

obowiązujący zarówno właścicieli, jak i użytkowników danego terenu oraz władze publiczne 

właściwe dla reglamentacji procesu budowlanego  

i nadzorujące ten proces, równocześnie wskazując pożądane kierunki rozwoju danego 

obszaru. W okresie II Rzeczpospolitej nie zostało jednak do prawodawstwa wprowadzone 

planowanie na poziomie krajowym, chociaż tego typu postulaty formułowane były przez 

środowiska urbanistów, wskazujących na konieczność skorelowania działań planistycznych 

dokonywanych na różnych poziomach. Analizowane rozporządzenie w doktrynie przedmiotu 

uznane jednak zostało za regulację o charakterze nowatorskim, w szczególności z uwagi na 

fakt wprowadzenia wspomnianej już dwustopniowości planowania przestrzennego oraz 

zapewnienie udziału społeczeństwa w procesie planowania przestrzennego
12

. Na uwagę 

zasługuje również okoliczność ujęcia w jednym akcie prawnym zagadnień właściwych tak dla 

planowania przestrzennego, jak i kolejnych etapów procesu budowlanego
13

, czyli zawarcie  

w jednym akcie prawnym regulacji odnoszących się zarówno do początkowych etapów 

procesu budowlanego, zamierzeń jego prowadzenia, przygotowywania gruntów pod mającą 

powstać zabudowę, regulacji techniczno-budowlanych, aż po wymogi związane z realizacją 

danego przedsięwzięcia oraz oddania go do użytkowania.W przedmiotowej regulacji nie 

pominięto również kwestii związanych z ochroną środowiska naturalnego, bowiem „przepisy 

rozporządzenia zawierały nakaz określania warunków zabudowy także w kontekście potrzeb 

                                                           
11

 Tak K. Małysa-Sulińska, Normy…, s. 31. 
12

 Tak Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kuś, Prawo…, s. 35. 
13

 W części pierwszej analizowanego rozporządzenia usytuowane zostały przepisy regulujące planowanie 

przestrzenne, regulujące obok wspomnianych planów zabudowy, również kwestie związane z podziałem 

terenów, scalaniem działek budowlanych oraz przekształcaniem działek zabudowanych wadliwie. Celem 

regulacji dotyczącej działek zabudowanych wadliwie było umożliwienie przywrócenia porządku przestrzennego 

na obszarach, na których wybudowano budynki w sposób sprzeczny z wymogami bezpieczeństwa lub zdrowia 

publicznego, a równocześnie rozmiar, czy też kształt takich działek uniemożliwiał ich zabudowę w sposób 

zgodny z obowiązująca regulacją prawną. Na gminy został nałożony obowiązek wykupu bądź też ewentualnie 

przejęcia w drodze administracyjnoprawnej takich działek, celem dokonania rozbiórki oraz demontażu 

infrastruktury na nich ulokowanej w zakresie umożliwiającym ich ponowną zabudowę w sposób zgodny  

z prawem. Równocześnie, gminy zobowiązane były w takiej sytuacji do zapewnienia pomieszczeń zastępczych 

dla właścicieli działek podlegających temu postepowaniu (szerzej na ten temat por. Z Niewiadomski (red.), 

Prawna regulacja procesu inwestycyjno-budowlanego, Warszawa 2009, s. 21). Postępowanie wywłaszczeniowe 

na cele realizacji nowopowstającej infrastruktury regulowane było odrębnym aktem prawnym, przy czym 

organem kompetentnym do jego orzeczenia „ze względów wyższej użyteczności, za odszkodowaniem,  

w przypadkach, w których przepis prawa przewiduje możność wywłaszczenia” został powołany wojewoda (por. 

art. 1 w zw. z art. 3 Rozporządzenia Prezydenta RP z 24 września 1934 r. Prawo o postępowaniu 

wywłaszczeniowem (Dz. U. Nr 86, poz. 776 z późn. zm. - uchylone). 
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związanych z ochroną zabytków, dzieł sztuki, przyrody i pejzażu, z drugiej strony zaś – od 

technicznego przygotowania terenów w zakresie dróg i innej niezbędnej infrastruktury 

publicznej przed rozpoczęciem inwestycji prywatnych na zaplanowanym terenie, łącznie  

z możliwością obciążania podmiotów prywatnych kosztami budowy tej infrastruktury”
14

. 

Przepisy rozporządzenia chroniły prawo własności nieruchomości, którego wynikiem była 

przede wszystkim wolność zabudowy, jednakże w sposób jasny przewidywały również 

możliwości jego ograniczania z uwagi na interes publiczny
15

.  

Regulacje ujęte w Rozp.Prez.1928 w zakresie planowania przestrzennego zostały 

uzupełnione przepisami dwóch innych rozporządzeń, a to: rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 29 kwietnia 1938 r. o przygotowaniu w czasie pokoju obrony przeciwlotniczej  

i przeciwgazowej w dziedzinach regulacji i zabudowania osiedli oraz budownictwa 

publicznego i prywatnego
16

 oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 1939 r.  

o przygotowaniu w czasie pokoju obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej w dziedzinie 

budownictwa przemysłowego
17

.Ich głównym celem było przygotowanie się do zagrożenia 

związanego z wybuchem wojny, przy czym ich przepisy wprowadziły zmiany również  

wsystemie planowania przestrzennego poprzez precyzyjne, za pomocą wartości wyrażanych 

procentowo, określenie powierzchni zabudowy działek budowlanych oraz określenie 

parametrów konstrukcyjnych, sposobu oświetlenia budynków czy też niezbędnych dla ich 

realizacji wymogów związanych z dostępnością infrastruktury. 

 Zapewne z uwagi na zapotrzebowania w dziedzinie mieszkalnictwa, które uznane 

zostało za istotny element sfery zadań publicznych, obokRozp.Prez.1928, na terenie Polski 

obowiązywało również rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 

r. o rozbudowie miast
18

. Już w art. 1 przywołanego rozporządzenia określony został cel jego 

wydania oraz adresat regulacji, gdyż zobligowano w nim gminy miejskie „w których ruch 

budowlany jest w zastoju lub niedostateczny i w których istnieje brak mieszkań” do podjęcia 

aktywnych działań określonych przepisami rozporządzenia celem wyeliminowania tego stanu, 

przede wszystkim zaś w drodze nabywania gruntów na cele mieszkaniowe i ich 

zabudowywania, przy równoczesnym zapewnieniu finansowania takich inwestycji  

z Państwowego Funduszu Budowlanego.  

                                                           
14

 Tak H. Izdebski, Ideologia i zagospodarowanie…, s. 125. 
15

 Por. Z Niewiadomski (red.), Prawna regulacja…, s. 25. 
16

 Dz. U. Nr 32, poz. 278. 
17

 Dz. U. Nr 31, poz. 207. 
18

 Dz. U. Nr 42, poz. 372. 
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 Omawiane Rozp.Prez.1928 zostało zmienione w drodze ustawy z dnia 14 lipca 1936 

r.
19

, która wprowadzała do systemu planowania przestrzennego regionalnych planów 

zabudowania, uchwalanych dla terenów ówczesnych województw oraz ukształtowaniu 

hierarchicznej zależności między planami zabudowy ogólnymi, szczególnymi oraz 

regionalnymi
20

.Niestety wybuch II wojny światowej zniweczył, obok wielu innych cennych 

inicjatyw państwa Polskiego, wejście w życie planów regionalnych, a tym samym rozwój 

tego poziomu planowania przestrzennego w Polsce, przerywając prace nad regulacjami 

przygotowywanymi dla największych województw Polski tj. okręgu warszawskiego, 

wołyńskiego, lwowskiego
21

. 

 Dość powszechnie w literaturze przedmiotu wskazuje się na konkretne 

uwarunkowania, jakie miały wpływ na kształt prawodawstwa w zakresie planowania 

przestrzennego po zakończeniu II wojny światowej. Jako pierwsze z nich wskazuje się na 

ogromne zniszczenia Polski wskutek działań wojennych, prowadzonych również celowo  

w taki sposób, aby substancja materialna kraju uległa zniszczeniu w jak najwyższym 

zakresie
22

.Problemy związane z koniecznością uregulowania kwestii planowania 

przestrzennego na terenach porozbiorowych w II Rzeczpospolitej niejako powtórzyły się, tym 

razem z uwagi na przesunięcie granic Polski w kierunku zachodnim. Najistotniejszą zdaje się 

jednak być zmiana jaka dokonała się wskutek narzucenia Polsce systemu społecznego  

i gospodarczego, który zmierzać miał do całkowitej zmiany systemu obowiązującego w II 

Rzeczpospolitej
23

. Miała ona na celu przede wszystkim zmiany w zakresie struktury 

                                                           
19

 Ustawa z dnia 14 lipca 1936 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. 

o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli (Dz. U. Nr 56, poz. 405). 
20

 Poszerzony został zakres planowania przestrzennego, zarówno jeśli chodzi o zwiększenie terenów 

obejmowanych obowiązywaniem aktów planistycznych o mocy powszechnie obowiązującej, jak i poprzez 

zwiększenie zakresu regulacji. W planach regionalnych uwzględniane były inwestycje o znaczeniu 

państwowym, takie jak urządzenia komunikacyjne, lotniska, porty wodne oraz budynki, zakłady i urządzenia 

użyteczności publicznej (por. art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 lipca 1936 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta 

Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli). 
21

 Por. K. Małysa-Sulińska, Normy…, s. 30. Nie jest celem niniejszej rozprawy próba podsumowania strat, jakie 

w wyniku wybuchu II wojny światowej poniosła Polska wskutek przerwania, rozwoju prawodawstwa oraz 

orzecznictwa okresu II Rzeczpospolitej, jednakże w przedstawianym kontekście wskazać należy, dla przykładu, 

na nieukończoną kodyfikację prawa cywilnego (zob. K. Osajda, A.M. Weber, Sprawozdanie z konferencji 

naukowej "80 lat kodyfikacji prawa handlowego w Polsce", Warszawa, 28 XI 2014, Przegląd Prawa 

Handlowego, 2015, nr 4, s. 29–32) czy też zaprzestanie na blisko pół wieku działalności przez Najwyższy 

Trybunał Administracyjny (zob. B. Kozicka, 2. Rys historyczny [w:]25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III 

Rzeczypospolitej, Wolters Kluwer 2015). 
22

 Obszerny opis dewastacji infrastruktury energetycznej odnajdujemy w A. Bochena (red.), Elektroenergetyka 

Polska. Złota księga elektroenergetyki, Bydgoszcz 2010, s. 92 i n. Por. też Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kuś, 

Prawo…, s. 36 oraz D. Trzcińska, Prawo planowania…, s. 27. 
23

 Zob. Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kuś, Prawo…, s. 36. 
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rzeczowej gospodarki, struktury własnościowej a także przestrzennej wynikające  

z ustrojowych zasad realnego socjalizmu
24

. 

Pierwszym spośród aktów prawnych, które w znaczącym stopniu wpłynęły na 

kształtowanie nowego porządku przestrzennego w Polsce był dekret z dnia 26 października 

1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na terenie miasta stołecznego Warszawy
25

. 

Trzonem tej regulacji były przepisy normujące kwestie uzyskania prawa własności czasowej 

gruntu czyli użytkowania wieczystego na terenie Warszawy
26

. Drugą regulacją odnoszącą się 

do problematyki planowania przestrzennego był dekret z 8 marca 1946 r. o majątkach 

opuszczonych i poniemieckich
27

. Głównym celem tej regulacji było natomiast dążenie do 

usuwania szkód wojennych poprzez wprowadzenie możliwości przyznania w drodze decyzji 

organów administracji publicznej prawa użytkowania nieruchomości na rzecz osoby, która 

dokonała naprawy budynków zniszczonych znajdujących się na danej nieruchomości.  

Najistotniejsze znaczenie dla systemu planowania przestrzennego w powojennej 

Polsce miał jednak Dekret 1946.W założeniu, miała to być regulacja o charakterze 

epizodycznym, ale faktycznie obowiązywała dość długo, bo do dnia 6 czerwca 1958 

r.
28

Wprowadzał on system centralnego planowania przestrzennego, który oparty został na 

wytycznych polityki gospodarczej państwa. Zapoczątkował równocześnie odmienną  

od przedwojennej praktykę rozdzielenia problematyki planowania przestrzennego od 

problematyki prawa budowlanego, wprowadzając równocześnie zasadę zabudowy planowej 

ograniczającą w sposób znaczący uprawnienia własnościowe w odniesieniu do terenu
29

. 

Postępowaniesprzeczne z zasadązabudowy planowej sankcjonowałaprzewidziana 

odpowiedzialność karna
30

.Za przejaw dążenia do pełnego urzeczywistnienia centralnie 

kształtowanej gospodarki planowej uznać zaś należy wprowadzenie ścisłego powiązania 

pomiędzy planowaniem przestrzennym a planowaniem gospodarczym
31

.  

Na gruncie analizowanego dekretu skonstruowano trójstopniowysystem planów 

przestrzennych, któryobejmował plan krajowy, plany regionalne i plany miejscowe, przy 

                                                           
24

 Por. H. Olszewski, M. Zmierczak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 1994, s. 353. 
25

 Dz. U. Nr 50, poz.279 z późn. zm. 
26

 Por. P. Kwaśniak, Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2008, s. 20. 
27

 Dz. U. Nr 13, poz. 87 z późn. zm. 
28

 Tak P. Kwaśniak, Plan miejscowy…, s. 21. Dekret 1946 przestał obowiązywać z powodu wejścia w życie 

u.p.p.1961, która w sposób bezpośredni przesądziła o tym w art. 33. 
29

 Zakazane było dokonywanie zmiany przeznaczenia terenu, podejmowanie inwestycji, odbudowy, budowy, 

nadbudowy, powiększenie i zmiany przeznaczenia budynków lub innych urządzeń w sposób niezgodny  

z planem zagospodarowania przestrzennego (tak M. Szewczyk, Zniesienie zasady zabudowy planowej i jego 

znaczenie [w:] Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, I. Zachariasz (red.) 

LEX 2012. 
30

 Sankcjami karnymi były kara aresztu do roku i grzywny lub jedna z tych kar (por. art. 41 Dekretu 1946). 
31

 Por. art. 2 w zw. z art. 6 Dekretu 1946. 
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czym wszystkie one musiałybyć opracowane zgodnie z wytycznymi polityki gospodarczej 

państwa oraz dostosowane do wieloletnich planów gospodarczych i inwestycyjnych. Kierunki 

przestrzennego rozwoju państwa określone w krajowym planie zagospodarowania musiały 

być odzwierciedlone w planach niższego rzędu, czyli planach regionalnych i miejscowych. 

Zasada hierarchiczności planowania przestrzennego zorientowana była pionowo i określała, 

że postanowienia przyjęte w planie niższego szczebla winny być zgodne z rozwiązaniami 

przyjętymi w planach wyższego rzędu. Regionalne plany zagospodarowania przygotowywano 

w oparciu o plan krajowy, a plany miejscowe sporządzane były na podstawie planów 

regionalnych lub –w przypadku ich braku –na podstawie wytycznych regionalnej dyrekcji 

planowania przestrzennego
32

. Zarówno plan krajowy, jak i plany regionalne oraz miejscowe 

posiadały moc powszechnie obowiązującą, co oznacza, że miały one charakter wiążący 

zarówno dla organów administracji publicznej, jak i podmiotów użytkujących teren objęty 

postanowieniami tych aktów planowania.Omawiany dekret regulował także postępowanie  

w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości, w odniesieniu do terenów, które  

                                                           
32

 Por. art. 5 ust. 1 oraz 4 ust. 1 Dekretu 1946. Dekret ten zawierał szczegółowo określał wymagania dotyczące 

treści każdego rodzaju planów. I tak, plan krajowy, który obejmować swą regulacją mógł cały jego obszar jak i 

jedynie jego część, regulował co do zasady kwestie związane z przeznaczeniem terenów na potrzeby rolnictwa, 

leśnictwa, górnictwa, przemysłu gospodarki wodnej, kultury, oświaty, wypoczynku, zdrowia, na lokowanie 

rezerwatów przyrody, rozmieszczenie ludności oraz sieci głównych ośrodków miejskich określając 

równocześnie podstawy ich rozwoju i funkcji. Definiował również zadania odnośnie sieci obsługi w dziedzinie 

komunikacji, energetyki i telekomunikacji, a także dokonywał podziału obszaru kraju na regiony (por. art. 3 

Dekretu 1946). Zgodnie z art. 4 analizowanego dekretu, regionalne plany zagospodarowania przestrzennego, 

które podobnie jak plany krajowe mogły być sporządzane dla całego regionu jak i dla jego części, ustalały 

przeznaczenie terenu na osiedla z oznaczeniem podstaw ich rozwoju, funkcji administracyjnych, gospodarczych, 

leczniczych, oświatowych, naukowych i innych oraz przybliżonej liczby mieszkańców tych osiedli; rezerwaty 

przyrody lub kulturalno-zabytkowe, parki publiczne, ośrodki wypoczynkowe, turystyczne, wychowania 

fizycznego i sportowe; gospodarkę rolną, leśną i hodowlaną, z oznaczeniem rodzajów górnictwa i przemysłu; 

podstawowe urządzenia energetyczne; urządzenia wodne; szlaki komunikacji lądowej, wodnej i powietrznej o 

znaczeniu państwowym lub regionalnym wraz z urządzeniami pomocniczymi oraz cele obrony państwa. 

Ponadto, w planach regionalnym miały być również określone podziały obszaru danego regionu, jako 

stanowiące podstawy dla podziału administracyjnego na powiaty i gminy. Miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego miały być zaś sporządzane dla istniejących lub projektowanych osiedli lub ich części, a także dla 

kilku osiedli łącznie. Treść miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmować miała 

projektowane granice osiedla lub osiedli; przeznaczenie terenów na zespoły mieszkaniowe z podziałem na treny 

mieszkaniowe z uwzględnieniem budownictwa społecznego, tereny przeznaczone pod budynki i urządzenia 

użyteczności publicznej, w szczególności zaś na cele współżycia społecznego, kulturalno-oświatowe, kultu 

religijnego, wojskowe, tereny pod zakłady przemysłowe nieuciążliwe dla otoczenia i pod ośrodki biurowo-

handlowe oraz inne, a także place publiczne, parki, skwery, ogrody, place sportowe i inne podobne urządzenia, 

tereny przeznaczone na gospodarkę rolną, leśną, hodowlaną oraz konieczne dla celów górniczych i 

przemysłowych z oznaczeniem rodzaju górnictwa lub przemysłu oraz warunków technicznych, jakim istniejące i 

wznoszone na tych terenach zakładu powinny czynić zadość, aby zmniejszyć lub usunąć ich uciążliwość dla 

otoczenia. Ponadto określały lokalizację dróg i innych linii komunikacyjnych wraz z urządzeniami 

pomocniczymi; linie rozgraniczające tereny zależnie od ich przeznaczenia; sposoby zabudowania terenów 

poprzez dokonanie oznaczenia linii zabudowania, minimalną powierzchnię działek budowlanych, ogrodniczych, 

rolnych i innych, tworzonych przy parcelacji lub scalaniu na cele budowlane; podłużne i poprzeczne profile ulic 

oraz innych dróg lądowych; sieci wodociągowe i kanalizacyjne, a także okresy i sposoby realizacji planu 

miejscowego (por. art. 5 ust. 2 pkt 1–8 Dekretu 1946). 
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w miejscowym planie zagospodarowaniaprzeznaczone były na cele użyteczności publicznej 

lub budownictwa społecznego
33

.  

Jak podnosi K. Małysa-Sulińska, pomimo wprowadzenia hierarchicznie 

zorganizowanego trójszczeblowego systemu planowania przestrzennego, w praktyce proces 

ten ograniczał się do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

czyli prowadzenia polityki planowej na szczeblu lokalnym, a rzeczywisty wpływ na kształt 

unormowań systemu planowania wywierały często zmieniające się resortowe akty 

normatywne, określające podstawy lokalizowania inwestycji budowlanych
34

. Na uwagę 

zasługuje również konstatacja dokonana przez H. Izdebskiego odnośnie odstąpienia od 

warunkowania rozpoczęcia danej inwestycjiod wymogu przygotowania terenów pod 

zabudowę poprzez wyposażenie ich w odpowiednią infrastrukturą publiczną. Zdaniem tego 

Autora,przyczyną takiego rozwiązania był fakt, że po 1945 r. podstawowym zagadnieniem 

prawa planowania przestrzennego uczyniono konieczność zapewnienia zgodności zamierzeń 

inwestycyjnych z ustaleniami planów zagospodarowania przestrzennego, nie zaś racjonalność 

planowania postrzeganego w ujęciu całościowym
35

.  

Aktem prawnym, który zastąpił dekret z 1946 r. jest u.p.p.1961. Wprowadziła ona 

jeszcze ściślejsze powiązanie planowania przestrzennego z planowaniem gospodarczym,  

w szczególności poprzez dokonanie powiązania planów zagospodarowania przestrzennego  

z perspektywicznym planowaniem gospodarczym
36

, stanowiąc emanację obowiązującego  

w ówczesnych czasach systemu gospodarki planowej
37

. 

Literatura przedmiotu wskazuje, że omawiana regulacjawraz z ustawą z dnia 12 marca 

1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości
38

, a także z uchwalonymi  

w tym samym dniu ustawami, tj. pr.bud.1961 oraz ustawą o terenach budowlanych na 

                                                           
33

 Por. art. 37 ust. 1 Dekretu 1946. 
34

 Por. K. Małysa-Sulińska, Normy…, s. 33 i n. oraz przywołane tam opracowania. 
35

 Por. H. Izdebski, Ideologia i zagospodarowanie…, s. 127. 
36

Por. art.1 ust.3 u.p.p.1961. 
37

 Celem planowania przestrzennego stało się zapewnienie prawidłowego rozwoju poszczególnych obszarów  

w kraju z uwzględnieniem ich wzajemnych związków i interesów ogólnokrajowych oraz ustalenie prawidłowych 

współzależności przestrzennych między urządzeniami produkcyjnymi i usługowymi na tych obszarach  

i stworzenie w ten sposób warunków dla rozwoju produkcji, wszechstronnego zaspokajania potrzeb ludności 

oraz ochrony naturalnych bogactw i walorów przyrodniczych kraju. Zadaniem planowania przestrzennego było 

ustalenie dla poszczególnych obszarów przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów na określone cele  

z uwzględnieniem potrzeb bieżących i przyszłych wynikających z programu rozwoju gospodarczego  

i społecznego. Ustalenia powyższe miały być oparte na planach perspektywicznych rozwoju gospodarki 

narodowej, na wieloletnich narodowych planach gospodarczych oraz na wynikach badań warunków 

przyrodniczych, demograficznych, gospodarczych i społecznych danego obszaru i na niezbędnych 

opracowaniach technicznych (por. art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o planowaniu 

przestrzennym. 
38

 Dz. U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64 z późn. zm. 
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obszarach wsi
39

, a także uchwaloną w dniu 14 lipca 1961 r. ustawą o gospodarce terenami w 

miastach i osiedlach
40

, tworzyły wspólnie system pozwalający na niespotykaną dotychczas w 

Polsce skalę ingerować państwu w prawo własności nieruchomości, określaną czasami, jako 

publicznoprawne panowanie nad nieruchomościami lub wręcz jako „neofeudalizm”
41

. W tym 

kontekście wskazuje się przede wszystkim na uzależnienie wszelkiego rodzaju aktywności  

w zakresie użycia terenu od jej zgodności z postanowieniami planów zagospodarowania 

przestrzennego pod rygorem odpowiedzialności cywilnej oraz karnej, szerokim uprawnieniem 

władzy publicznej do odejmowania prawa własności nieruchomości w drodze wywłaszczenia 

bądź realizacji prawa pierwokupu lub rozwiązywania w drodze decyzji administracyjnych 

umów cywilnoprawnych użytkowania wieczystego bądź użytkowania, znaczne ograniczenie 

możliwości podejmowania działalności inwestycyjnej osób fizycznych
42

. Postępująca 

integracja planowania przestrzennego z planowaniem gospodarczym spowodowała znaczny 

wzrost różnorodności rodzajów aktów planowania przestrzennego
43

. 

                                                           
39

 Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o terenach budowlanych na obszarach wsi (Dz. U. z 1969r. Nr 27, poz. 216 

z późn. zm.) 
40

 Dz. U. Nr 32, poz. 159 z późn. zm. 
41

 Bliżej na ten temat por. Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kuś, Prawo…, s. 38 oraz przywołana tam literatura. 
42

 Tamże. Planowanie przestrzenne, analogicznie do przepisów uchylonego Dekretu 1946, ukształtowane zostało 

na trzech szczeblach, a to krajowym, regionalnym, obejmującym województwo lub jego część oraz miejscowym, 

dotyczącym obszarów poszczególnych jednostek osadniczych lub ich części, zespołów tych jednostek,  

a w przypadkach szczególnych również dla miejscowości niemających charakteru jednostek osadniczych. 

Wspomniane już powyżej zespojenie planowania przestrzennego z planowaniem gospodarczym na szczeblu 

krajowym planowania, zostało zintegrowane z perspektywicznymi planami rozwoju gospodarki narodowej, zaś 

na szczeblu regionalnym z planami perspektywicznego rozwoju województw lub ich części (por. art. 2 ust. 1 

u.p.p.1961). Równocześnie, wprowadzono zróżnicowanie pomiędzy planami ze względu na czas ich 

obowiązywania. Plany zagospodarowania przestrzennego mogły być bowiem sporządzane jako plany 

kierunkowe, na okres przekraczający okres planu perspektywicznego rozwoju gospodarki narodowej, ze 

szczególnym uwzględnieniem okresu tego planu i z wyodrębnieniem okresu wieloletniego narodowego planu 

gospodarczego, jako plany perspektywiczne, na okres odpowiadający okresowi perspektywicznych planów 

rozwoju gospodarki narodowej ze szczególnym uwzględnieniem okresu wieloletniego narodowego planu 

gospodarczego oraz jako plany etapowe, na okres odpowiadający okresowi bieżącego i najbliższego 

wieloletniego narodowego planu gospodarczego (por. art. 3 ust. 1 u.p.p.1961). 
43

 Z uwagi na wspomniane powyżej zintegrowanie planowania przestrzennego z planowaniem gospodarczym,  

w omawianej ustawie nie umieszczono przepisów bliżej określających kwestie związane z planowaniem 

przestrzennym na szczeblu krajowym. Odnośnie zaś planów regionalnych, które mogły być sporządzane  

w formie planów ogólnych bądź szczególnych, ustawodawca wskazał, iż określają one kierunki 

wszechstronnego rozwoju gospodarczego i społecznego danego terenu, drogi i etapy ich realizacji, zasady 

rozmieszczenia sił wytwórczych i urządzeń usługowych, kształtowania sieci osadniczej i rozmieszczenia 

ludności oraz przeznaczenia terenów na oznaczone cele. Plany regionalne przygotowywane były na okresy 

odpowiadające okresowi planu perspektywicznego rozwoju gospodarki narodowej ze specjalnym 

uwzględnieniem okresu najbliższego wieloletniego narodowego planu gospodarczego (por. art. 5 u.p.p.1961. 

Ogólny plan regionalny sporządzany był dla każdego województwa i obejmował w zasadzie obszary 

odpowiadające granicom administracyjnym województwa. Za zgodą władz publicznych i zainteresowanych 

wojewodów, ogólny plan mógł być sporządzany również dla określonego obszaru nieodpowiadającego granicom 

województwa (por. art. 6 ust. 2 u.p.p.1961). Szczegółowe plany regionalne sporządzano zaś dla obszarów 

stanowiących część województwa bądź części województw przyległych, na terenie których przewidywano 

realizację poważnych inwestycji lub innego rodzaju działalności gospodarczej, wpływających w sposób 

zasadniczy na kształtowanie rozwoju gospodarczego tego terenu (por. art. 6 ust. 4 u.p.p.1961). Plany regionalne 

stanowiły podstawę opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Miejscowe plany 
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Mocą uchwały nr 85 Rady Ministrów z 6 kwietnia 1974 r. w sprawie opracowania 

uproszczonych planów zagospodarowania przestrzennego gmin
44

do obowiązującego systemu 

aktów planowania przestrzennego, wprowadzone zostałyplany uproszczone, będące formą 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
45

.Oznacza to, że system aktów 

planowania przestrzennego obowiązujący w Polsce na mocy u.p.p.1961 oraz przywołanej 

uchwały charakteryzował się znaczącąilością rodzajów tych aktów oraz znacznym stopniem 

szczegółowości regulacji. Utrzymana została zasada wzajemnego hierarchicznego 

podporządkowania tych aktów, gdyż rozwiązania przyjęte w akcie niższego szczebla musiały 

być zgodne z aktem szczebla wyższego. Plany zagospodarowania przestrzennego miały 

charakter jednoznacznie normatywny w tym znaczeniu, że wskazywały sposób 

zagospodarowania danego obszaru poprzez określenie dopuszczalnych ram gospodarowania 

terenem. Można stwierdzić, ze z uwagi na niezwykle silne powiązanie z planowaniem 

gospodarczym, planowanie przestrzenne stało się jego wewnętrznym elementem
46

. 

Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, doszło do znacznego 

rozproszenia przepisów z zakresu planowania przestrzennego w wielu aktach prawnych
47

, 

                                                                                                                                                                                     
zagospodarowania przestrzennego, podobnie jak plany regionalne mogły przybierać postać ogólnych bądź 

szczególnych, a to ogólnych planów zagospodarowania przestrzennego jednostek osadniczych oraz planów 

zagospodarowania przestrzennego obszarów stanowiących zespoły jednostek osadniczych lub szczegółowych 

planów zagospodarowania przestrzennego części jednostek osadniczych, zaś w uzasadnionych przypadkach 

również całości tych jednostek (por. art. 12 u.p.p.1961). Plan miejscowy ogólny określał w sposób 

wszechstronny i dla wszystkich okresów podstawowe kierunki i skalę rozwoju oraz zasady zagospodarowania 

przestrzennego terenu na cały okres planu, jak również program i sposób zagospodarowania przestrzennego 

jednostki osadniczej w okresie najbliższego wieloletniego narodowego planu gospodarczego. W odniesieniu zaś 

do małych miast i wsi ogólny miejscowy plan zagospodarowania mógł być sporządzony jako plan 

perspektywiczny i etapowy bądź tylko jako plan etapowy (por. art. 13 u.p.p.1961). Plan miejscowy ogólny 

stanowił podstawę gospodarki terenami oraz dla ustalania potrzeb inwestycyjnych na obszarze danej jednostki 

osadniczej, stanowiąc podstawowe wytyczne dla opracowania planów szczegółowych dla danego ternu. 

Tymczasem szczegółowe miejscowe plany zagospodarowania, sporządzane były jedynie dla części obszaru 

jednostki osadniczej, przewidzianej do zagospodarowania w okresie bieżącego oraz najbliższego wieloletniego 

narodowego planu gospodarczego. Plan szczegółowy określał szczegółowo przeznaczenie terenów na 

poszczególne cele, wyznaczał linie rozgraniczające te tereny, ustalał zasady uzbrojenia i urządzenia terenu, 

określał linię zabudowy oraz dopuszczalną wysokość zabudowy, a w miarę potrzeby również inne warunki  

i wytyczne kształtowania zabudowy (por. art. 16 u.p.p.1961). 
44

 M.P. Nr 15, poz. 95. 
45

 Plany te miały być opracowane w terminie do 31 grudnia1974 r. dla wszystkich gmin, dla których nie zostały 

dotychczas opracowane plany zagospodarowania przestrzennego i obowiązywać do czasu opracowania planów 

zagospodarowania w kształcie przewidzianym przepisami u.p.p.1961. Celem wprowadzenia do systemu 

planowania tego rodzaju planów uproszczonych było zapewnienie maksymalnej ochrony gruntów rolnych  

i leśnych, realizowanej w szczególności przez koncentrację zabudowy na wyznaczonych terenach budowlanych 

oraz wykorzystanie niezabudowanych terenów w obrębie istniejącej już skupionej zabudowy (por. § 1 ust. 3 

uchwały nr 85 Rady Ministrów z 6 kwietnia 1974 r. w sprawie opracowania uproszczonych planów 

zagospodarowania przestrzennego gmin oraz D. Trzcińska, Prawo planowania…, s. 37. 
46

 Por. P. Kwaśniak, Ewolucja instytucji zagospodarowania przestrzennego po II wojnie światowej do 1989 

roku, Studia IuridicaLublinesia, 2006, nr 8, s. 115-130. 
47

 Wskazać należy na następujące akty prawne, w drodze których doszło do rozproszenia regulacji dotyczącej 

planowania przestrzennego: uchwała nr 148 z 9 lipca1976 r. o zasadach i trybie sporządzania i zatwierdzania 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (M.P. Nr 31, poz. 135), uchwała nr 196 z 29 grudnia 
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czasami również o randze podustawowej.Skutkowało to destabilizacją i dezintegracją 

przepisów o planowaniu przestrzennym czyniąc ostatecznie u.p.p.1961 regulacją 

fragmentaryczną i niespójną
48

. Równocześnie, wskazane powyżej zespolenie regulacji  

z zakresu planowania przestrzennego z planowaniem gospodarczym, uczyniło planowanie 

przestrzenne w ówczesnych czasach zależnym od interesów władzy publicznej, która nie 

zawsze na względzie miała interesy obywateli. 

Regulacja u.p.p.1961została uchylona przepisami u.p.p.1984. Zgodnie z art. 1 tej 

ustawy, celem planowania przestrzennego
49

 było kompleksowe kształtowanie 

zagospodarowania przestrzennego kraju, regionów, miast i wsi w sposób zapewniający 

warunki do poprawy standardów życia społeczeństwa, zachowania równowagi przyrodniczej, 

ochrony dóbr kultury, zwiększenia efektywności procesów gospodarczych i podnoszenia 

zdolności obronnej państwa. Zgodnie z przyjętymi w niej rozstrzygnięciami, zachowano 

scentralizowany system planowania przestrzennego, a nadto utrzymano, podyktowane 

potrzebami scentralizowanego systemu gospodarczego, powiązanie planowania 

przestrzennego z planowaniem społeczno-gospodarczym, określone jako współzależność 

pomiędzy planami
50

.  

Przepisami omawianej ustawy utrzymanowieloszczeblowy system aktów 

planistycznych, składający się z planu zagospodarowania przestrzennego kraju, regionalnych 

planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujących województwo, część województwa 

albo wykraczających poza obszar jednego województwa oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, sporządzanych dla obszaru miasta, gminy lub też miasta  

i gminy, części lub zespołów tych jednostek organizacyjnych
51

.Nowością w systemie aktów 

planowania było wprowadzenie do systemu aktów planowania przestrzennego planów 

obszarów funkcjonalnych, sporządzanych dla terenów wyodrębnianych ze względu na 

                                                                                                                                                                                     
1977 r. o lokalizacji inwestycji (M.P. Z 1978 r. Nr 1, poz. 6 z późn. zm.), ustawa z 31 stycznia 1961 r. o terenach 

budowlanych na obszarach wsi (Dz. U. z 1969 r. Nr 27, poz. 216), ustawa z 6 lipca 1972 r. o terenach 

budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego oraz o podziale nieruchomości w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 

27, poz. 192). 
48

 Tak Z. Niewiadomski (red.), Prawna regulacja…, s. 30 oraz P. Kwaśniak, Plan miejscowy…, s. 31. 
49

 W art. 2 ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym, planowanie przestrzenne zdefiniowane 

zostało jako proces ciągły, który powinien obejmować dokonywanie ocen stanu zagospodarowania 

przestrzennego, prowadzenie badań i studiów oraz opracowywanie prognoz w tym zakresie, opracowywanie 

planów zagospodarowania przestrzennego, ustalanie lokalizacji inwestycji oraz kontrolę realizacji planów 

zagospodarowania przestrzennego. 
50

 Por. art. 4 u.p.p.1984. Możliwości i ograniczenia rozwoju społeczno-gospodarczego wynikające z planów 

zagospodarowania przestrzennego stanowić miały podstawę do określania w planach społeczno-gospodarczych 

sposobów, proporcji i środków zaspokajania potrzeb społecznych, a wynikające z planów społeczno-

gospodarczych uwarunkowania rozwoju stanowić podstawę do określania w planach zagospodarowania 

przestrzennego sposobów, proporcji i miejsca realizacji przedsięwzięć służących zaspokojeniu potrzeb 

społecznych (por. P. Kwaśniak, Plan miejscowy…, s. 32). 
51

Por. art.7 ust.1u.p.p.1984. 
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spełnianie szczególnych funkcji gospodarczych, społecznych, kulturalnych lub przyrodniczo-

środowiskowych
52

. Jak wskazuje P. Kwaśniak, ich funkcją było korygowanie podstawowego 

podziału terytorialnego państwa, który częstokroć nie odpowiadał celom planowania  

i zagospodarowania przestrzennego
53

. Działalność wpływająca na sposób zagospodarowania 

oraz wykorzystania gruntów mogła być podjęta tylko wówczas, gdy była zgodna  

z ustaleniami planów zagospodarowania przestrzennego
54

, co w praktyce oznaczało zgodność 

inwestycji z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
55

. 

Zwrócić należy również uwagę na fakt, że jakkolwiek ustawa z 1984 r. stanowiła 

wyraz centralizacji gospodarki również na szczeblu planowania i zagospodarowania 

przestrzennego, poprzez jej uchwalenie doszło do skonsolidowania oraz powiązaniaprzepisów 

prawnych w dziedzinie lokalizowania planowanych inwestycji w ramach problematyki 

planowania przestrzennego, nie zaś w ramach ustaw z zakresu prawa budowlanego
56

. 

Zmiana ustroju państwa, jaka dokonała się w Polsce w latach 1989 – 1990 skutkowała 

przywróceniem demokracji parlamentarnej, samorządu terytorialnego i gospodarki rynkowej. 

Naturalną konsekwencją tego stanu było równoczesne odejście od zasady gospodarki 

planowanej centralnie oraz scentralizowanego planowania przestrzennego, przez co Polska 

stawała się stopniowo społeczeństwem otwartym i wróciła do rodziny krajów o typie 

europejskiej demokracji zachodniej
57

.Zmiany ustrojowe skutkowały również gruntowną 

przebudową w zakresie ustawodawstwa związanego z planowaniem i zagospodarowaniem 

przestrzennym, która ujęta została w u.z.p.1994. Nowa regulacja została oparta o zasadę 

decentralizacji działań planistycznych, ich demokratyzacji oraz uwzględniania w procesach 

planistycznych interesów obywateli. Podstawą dla wszelkich działań planistycznych miał zaś 

być zrównoważony rozwój
58

.Podkreślenia wymaga jednak, że regulacja ta odbiegała znacząco 

                                                           
52

 Zob. K. Małysa-Sulińska, Normy…, s. 44. 
53

 Zob. P. Kwaśniak, Plan miejscowy…, s. 29 i n. 
54

 Por. art. 6 u.p.p.1984. 
55

 Plan miejscowy stanowił podstawę gospodarki gruntami, wydawania decyzji w sprawie wykorzystania 

gruntów na cele inwestycyjne i decyzji o zmianie sposobu wykorzystania gruntów oraz o wyłączeniu z produkcji 

rolniczej lub leśnej gruntów przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne (por. art. 32 i 33 u.p.p.1984). 
56

 Por. Z Niewiadomski (red.), Prawna regulacja…, s. 34. 
57

 Por. B. Szymkow, Dysfunkcjonalność prawa jako antywartość w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r.  

o partnerstwie publiczno-prywatnym [w:] A. Błas (red.) Antywartości w prawie 

administracyjnym,Warszawa2016, s. 189 i n. 
58

Por. art.1 ust 1 u.z.p.1994.Zob. też T. Bąkowski, Wpływ przemian ustrojowych w Polsce na prawo 

zagospodarowania przestrzennego (podstawowe problemy), ST 2000, nr 1-2. s. 143-152. Wskazać przy tym 

należy, że zrównoważony rozwój na gruncie ustawy z 1994 r. rozumiano jako taki rozwój społeczno-

gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych  

i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych 

w celu zagwarantowania możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub 

obywateli pokolenia zarówno współczesnego, jak i przyszłego (por. E. Radziszewski, Art. 1. [w:]Komentarz do 

ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2002.  
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od dotychczas obowiązujących, system przeznaczania terenów na określone cele znacząco 

wykraczał poza problematykę planowania przestrzennego, co odzwierciedlone zostało już w 

jej tytule, który po raz pierwszy posłużył się terminem zagospodarowania  

w odniesieniu do materii regulacji.  

 Regulacja u.z.p.1994 dokonywała rozdziału zadań w zakresie planowania 

przestrzennego pomiędzy państwem i samorządem terytorialnym, co stanowiło wyraz 

decentralizacji tej dziedziny prawa
59

. Planowanie przestrzenne odbywało się na poziomie 

gminy, województwa oraz kraju.Aktami planowania były: na poziomie gminy – studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, jako jedyny akt planowania zawierający przepisy o mocy 

powszechnie obowiązującej; b) na poziomie województwa – plan zagospodarowania 

przestrzennego województwa oraz programy wojewódzkie służące realizacji ponadlokalnych 

i regionalnych celów publicznych; c) na poziomie kraju – koncepcja polityki przestrzennego 

zagospodarowania kraju oraz programy zawierające zadania rządowe dla realizacji 

ponadlokalnych celów publicznych
60

. Synchronizacja pomiędzy aktami planowania, 

zapewniona została wprowadzeniem zasady, w myśl której akty sporządzane na wyższych 

szczeblach zostawały uwzględniane w aktach planowania sporządzanych na niższych 

poziomach planowania ładu przestrzennego. Odstąpiono od pokrywającego obligatoryjnie 

terytorium całego kraju trójstopniowego, hierarchicznie uporządkowanego systemu planów 

zagospodarowania przestrzennego
61

. Zgodnie z art. 7 u.z.p.1994 miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego był przepisem gminnym, co oznaczało, że zawierał on 

przepisy o charakterze powszechnie obowiązującym na danym terenie, podczas gdy akty 

planowania na szczeblu regionalnym i krajowym, czyli koncepcje, studia lub programy, nie 

posiadały już charakteru przepisów powszechnie obowiązujących. Ustawodawca odstąpił 

również od obligatoryjności sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, zasadniczo pozostawiając decyzję w tym zakresie danej gminie
62

. 

Konkretyzacja ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego następowała  

                                                           
59

 W art. 4 u.z.p.1994 wskazano, że ustalanie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu należy do zadań 

własnych gminy, co stanowiło przyznanie gminie tzw. władztwa planistycznego. Natomiast kształtowanie 

polityki przestrzennej państwa oraz koordynacja programów o znaczeniu ponadlokalnym dla realizacji celów 

publicznych należało do zadań właściwych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej oraz 

wojewodów. 
60

 Tamże.  
61

 Tak K. Małysa-Sulińska, Normy…, s. 46.  
62

 Por. art. 12 ust. 1 u.z.p.1994, określającego przypadki, w których obowiązkowe jest sporządzenie planu 

miejscowego oraz powierzającego radzie gminy rozstrzygnięcie w zakresie inicjowania sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w drodze uchwały. 
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w drodze wydawanych na ich podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu w odniesieniu do inwestycji skutkujących zmianą sposobu zagospodarowania 

terenu
63

.Ochrona interesów obywateli oraz prawa własności przed negatywnymi 

skutkamiregulacji zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 

nastąpiław drodze wprowadzonej regulacji umożliwiającej niwelowanie takichnegatywnych 

skutków, poprzez umożliwienie dochodzenia odszkodowań, czy też wykupu lub zamiany 

nieruchomości  

w przypadku utraty ich wartości na skutekniekorzystnych regulacji planowych. W przypadku 

zaś wzrostu wartości nieruchomości na skutek postanowień miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, konieczną do uiszczenia w przypadku sprzedaży 

nieruchomości stawała się tzw. opłata planistyczna
64

. Znacząca, w stosunku do poprzednio 

obowiązującej regulacji, demokratyzacja procesu związanego z planowaniem przestrzennym, 

swój wyraz znalazła chociażby w powszechności składania wniosków o sporządzenie 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wniosków czy też protestów  

i zarzutów do treści projektu planu
65

. Wskazana demokratyzacja spowodowała jednakże 

znaczne wydłużenie się procedury uchwalania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, co ostatecznie prowadziło do wydłużenia również samego procesu 

budowlanego
66

. 

Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu, system planowania przestrzennego 

wprowadzony w Polsce po 1989 r. ukształtowany został w oparciu o wyżej opisane przepisy 

ustawy z 1994 r., a obecnie obowiązująca u.p.z.p. jedynie modyfikuje kształt tych 

unormowań, zawierając jednocześnie wiele powtórzeń, stanowiąc w tym dostosowanie 

regulacji ustawowych do zmieniających się realiów społeczno-gospodarczych
67

. 

 Podsumowując dokonane rozważania w zakresie historycznego kształtowania się 

regulacji prawnych w odniesieniu do problematyki planowania i zagospodarowania 

przestrzennego, stwierdzić należy istnienie tradycji regulacji tego zagadnienia w polskim 

                                                           
63

Odmiennie zatem niż w obecnych regulacjach prawnych, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu stanowiła doprecyzowanie treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi jednak 

na fakultatywność sporządzania tych planów, w sytuacjach ich braku, mogło również dochodzić do jej 

wydawania w zakresie regulowanym przepisami szczególnymi (por. art. 2 ust. 2 oraz art. 39–50 u.z.p.1994). 

Obecne regulacje z decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji celu publicznego konstruują 

faktyczną alternatywę dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (por. np. wyrok WSA  

w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 marca 2015, II SA/Go 23/15, LEX nr 1937311). 
64

 Por. art. 36 u.z.p.1994. 
65

 Por. art. 12 ust. 2, art. 18, art. 23 oraz art. 24 u.z.p.1994. 
66

 Na temat demokratyzacji planowania przestrzennego por. E. Olejniczak-Szałowska, Uspołecznienie procesu 

planowania przestrzennego. Zagadnienia administracyjno–prawne, Studia Prawno–Ekonomiczne, t. LII, s. 84.  
67

 Por. np. K. Małysa-Sulińska, Normy…, s. 49; D. Trzcińska, Prawo planowania…, s. 49; P. Kwaśniak, Plan 

miejscowy…, s. 45. 
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systemie prawnym. Pierwsze regulacje wzorowane były na unormowaniach państw 

zaborczych, podczas gdy kolejne stanowiły już efekty obowiązujących na terenie Polski 

systemów społecznych i gospodarczych. Różnorodnie kształtowane były powiązania 

planowania i zagospodarowania przestrzennego z prawem budowlanym, począwszy od ich 

powiązania, aż do coraz większego stopnia rozdzielania zakresów regulacji. Podobnie rzecz 

się miała w odniesieniu do powiązania planowania gospodarczego z planowaniem 

przestrzennym. Wskazać przy tym należy, że odejście od centralnej gospodarki planowej 

skutkowało przekazaniem na poziom lokalny znaczących kompetencji w zakresie planowania 

i zagospodarowania przestrzennego.  

Aktualnie obowiązująca u.p.z.p. zastąpiła u.z.p.1994. Zakłada ona jednak przedłużenie 

mocy obowiązywania zasadniczych instrumentów publicznoprawnych dotyczących 

zagospodarowania przestrzennego ustanowionych na podstawie poprzednio obowiązujących 

przepisów
68

. Nie wprowadziła ona jednak systemowej zmiany w dziedzinie planowania 

przestrzennego, tylko zmodyfikowała dotychczasowy system aktów planowania 

przestrzennego
69

. Celami modyfikacji uczyniono usystematyzowanie procesu planowania 

przestrzennego, wzmocnienie pozycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy, poprzez jego powiązanie treściowe z aktami planowania 

przestrzennego wydawanymi na poziomie województwa oraz kraju, wprowadzenie regulacji 

standaryzujących powstające akty planowania przestrzennego w celu zapewnienia ich 

wyższego poziomu merytorycznego, lepszych efektów planowania, ograniczenia stanu 

niepewności inwestorów w odniesieniu do postanowień tych aktów oraz ochrony interesu 

publicznego i ładu przestrzennego. Dokonano również ograniczenia możliwości zaskarżania 

do sądów administracyjnych postanowień miejscowych planów zagospodarowania w trakcie 

                                                           
68

 Zgodnie z art. 87 u.p.z.p. studia oraz plany miejscowe uchwalone po 1 stycznia 1995 r., a także plany 

zagospodarowania przestrzennego województw uchwalone po 1 stycznia 1999 r. zachowują swoją moc. 

Natomiast plany miejscowe uchwalone przed 1 stycznia 1995 r. obowiązywały do czasu uchwalenia nowych 

planów, jednak nie dłużej niż do końca 2003 r. Wspomniany artykuł nie nakłada na gminy obowiązku 

uchwalania planów miejscowych ale wszystkie gminy zobowiązane były w terminie do 11 lipca 2004 r. Tym 

samym obecny system planowania przestrzennego, przewiduje obowiązkowe posiadanie przez gminy studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przez samorządy województw – planów 

zagospodarowania przestrzennego województw. Brak jednak obowiązku uchwalenia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego gmin. Jak wskazuje P. Kwaśniak, „ustawodawca położył nacisk na obowiązek 

tworzenia aktów planistycznych, które nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego – prawa 

miejscowego, ale bezpośrednio na nie wpływają” (por. P. Kwaśniak, Plan miejscowy…, s. 54). 
69

 Jak podniesiono już w treści jej uzasadnienia „uznano za właściwe utrzymanie i udoskonalenie 

wprowadzonego w 1995 r. systemu planowania przestrzennego, odrzucając tym samym postulowaną przez 

niektóre środowiska koncepcję jego głębokiej zmiany i kwestionując w szczególności myślenie o potrzebie 

wprowadzenia hierarchicznych zależności między planami zagospodarowania przestrzennego oraz ograniczenia 

samorządności gminy w sferze planowania lokalnego, a także zwiększenia ograniczeń prawa własności 

wynikających z obowiązującej ustawy.” (http://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf/wgdruku/622/$file/622.PDF, 

dostęp: 15.06.2019 r.). 
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ich przygotowania. Wprowadzenie zaś wymogu umieszczania w treści miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, 

niewątpliwie przyczyniło się do urzeczywistniania podstawowej dla planowania 

przestrzennego wartości, a to kształtowania ładu przestrzennego. Do systemu wprowadzono 

również całkowicie nową instytucję, a to decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego wydawaną wyłącznie dla lokalizacji określonej grupy przedsięwzięć. 

Rozbudowana została też warstwa definicyjna, co z pewnością ułatwia stosowanie u.p.z.p.  

i przyczynia się do usprawnienia postępowań toczonych w oparciu przedmiotową regulację
70

. 

W świetle powyższego uznać należy, że z uwagi na przedmiot regulacji, określający zasady 

kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy 

administracji rządowej, jak i zakres oraz kształt samego postępowania w sprawach 

przeznaczania terenów na określone cele, w tym ustalania zasad ich zagospodarowania  

i zabudowy oraz z uwagi na zawieranie regulacji tak o charakterze ustrojowym, materialnym 

jak i proceduralnym, u.p.z.p. stanowi fundamentalny oraz całościowy akt normatywny dla 

problematyki planowania przestrzennego. 

Zasadniczo utrzymany został trójszczeblowy system planowania przestrzennego,  

z planowaniem gminnym jako podstawą tego systemu
71

, a także planowaniem na szczeblu 

województwa
72

 oraz na szczeblu krajowym
73

. Nie przewidziano zatem w zakresie planowania 

przestrzennego istotnych kompetencji na rzecz powiatu, przyznając mu jedynie możliwość 
                                                           
70

Regulacja u.z.p.1994 nie zawierała w swej treści definicji ustawowych  zredagowanych w ramach słowniczka 

ustawowego. W treści u.p.z.p. zdefiniowanych jest 24 pojęć. 
71

 Więcej na temat władztwa planistycznego gminy por. W. Jakimowicz, O normatywnych podstawach władztwa 

planistycznego gminy [w:]Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, 

I. Zachariasz (red.), Warszawa 2012, s. 75. 
72

 Zob. K. Małysa-Sulińska, Normy…, s. 137 i n. Do systemu planowania przestrzennego w ostatnich latach 

włączony został kolejny poziom, na którym dochodzić może do kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej. Na mocy art. 66 pkt 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych (Dz. U. 

poz. 1890 z późn. zm.), do treści u.p.z.p. wprowadzony został Rozdział 2a, regulujący kwestie związane z 

planowaniem przestrzennym na obszarze metropolitalnym. Jego prowadzenie powierzono związkom 

metropolitalnym, które w przypadku ich utworzenia dają wyraz swej polityki przestrzennej w ramowym studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego, sporządzanym dla 

całości obszaru związku metropolitalnego. Postanowienia tegoż studium wpływają następnie o tyle na 

planowanie przestrzenne w poszczególnych gminach wchodzących w skład danego związku, że wiążą je one 

przy sporządzaniu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla ich obszarów (por. 

Z. Niewiadomski (red.) Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warszawa 2016, s. 41). W 

tym kontekście wskazać należy, że ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych została 

uchylona na mocy art. 62 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim 

(Dz. U. poz. 730). W chwili obecnej, związek metropolitalny w województwie śląskim pozostaje jedynym tego 

typu związkiem na terenie kraju. Bliżej na temat zasad funkcjonowania i tworzenia związku metropolitalnego 

zob. A. Bohdan, Organizacja i funkcjonowanie aglomeracji miejskich, Warszawa 2018; K. Małysa-Sulińska, 

Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego a 

władztwo planistyczne gminy, RPEiS 2017, z. 3, s. 91-107 oraz K. Borówka, J. Szlachetko, Ramowe studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego. Analiza 

dogmatycznoprawna, „Metropolitan. Przegląd Naukowy” 2016, nr 2, s. 27-34. 
73

Por. W. Jakimowicz, O normatywnych podstawach..., s. 89 i n.  
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przygotowywania studiów i analiz planistycznych
74

 oraz dokonywania uzgodnień planów 

miejscowych w zakresie odpowiednich zadań samorządowych
75

. 

W tym miejscu wspomnieć jednak wypada, że system planowania przestrzennego, 

zapewne w wyniku uznania jego niezwykłej wagi, został oparty na określonych ustawowo 

wartościach, które powinny być realizowane w procesie planowania i zagospodarowania 

przestrzennego
76

. Zdaniem Z. Niewiadomskiego, wartości wprowadzone w drodze u.p.z.p. 

pogrupowane być mogą w czterech kategoriach
77

. Autor ten wskazuje na wartości 

nieposiadające żadnej definicji normatywnej, stanowiące na gruncie u.p.z.p. pojęcia 

niedookreślone, zaliczając do nich wymagania urbanistyki i architektury, walory 

architektoniczne i krajobrazowe. Drugą grupę wartości stanowią zaś te, które wprost zostały 

zdefiniowane w treści u.p.z.p., czyli ład przestrzenny
78

, interes publiczny
79

, dobra kultury 

współczesnej
80

 czy walory ekonomiczne przestrzeni
81

. Trzecia grupa wartości, to wartości 

zdefiniowane przez ustawodawcę poprzez zastosowanie odesłania do definicji legalnych 

innych ustaw, co nastąpiło w odniesieniu do pojęcia zrównoważonego rozwoju
82

. Wreszcie, 

do czwartej grupy wartości Z Niewiadomski zalicza te z pośród nich, które pomimo braku 

jakiegokolwiek zdefiniowania na gruncie u.p.z.p., posiadają równocześnie swoje definicje  

                                                           
74

 Por. art. 3 ust. 2 u.p.z.p. oraz art. 17 u.p.z.p. Dokumenty te nie mają jednak mocy ani aktu prawa miejscowego, 

ani też wewnętrznie obowiązującego. Interesującą analizę dotyczącą takiej właśnie ograniczonej roli powiatu  

w systemie planowania przestrzennego przedstawia K. Wlaźlak, Głos w sprawie nowego kształtu planowania 

przestrzennego w powiecie, ST 2009, nr 6, s. 70-76. 
75

 W omawianym kontekście wskazać warto na przedstawioną przez J. Dobkowskiego analizę uwarunkowań 

powiatów w Polsce (zob. J. Dobkowski, Skutki wpływu przekształcenia modelu organu wykonawczego powiatu 

na funkcjonowanie administracji powiatowej [w:] M. Stec (red.), K. Małysa-Sulińska (red.), Pozycja ustrojowa 

organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2014, s. 74–86. 
76

 W doktrynie przedmiotu wartości planowania i zagospodarowania przestrzennego klasyfikowane są w różny 

sposób (por. np. W. Szwajdler (red.), Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 

2013, s. 22 i n. oraz przywołana tam literatura oraz D. Trzcińska, Prawo planowania…, s. 149–278 oraz 

przywołana tam literatura). 
77

 Por. Niewiadomski (red.), Planowanie…, s. 11. 
78

Zgodnie z art. 2 pkt 1 u.p.z.p., poprzez ład przestrzenny rozumieć należy takie ukształtowanie przestrzeni, 

które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania  

i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. 
79

 Zgodnie z art. 2 pkt 4 u.p.z.p., poprzez interes publiczny rozumieć należy uogólniony cel dążeń i działań, 

uwzględniających zobiektywizowane potrzeby ogółu społeczeństwa lub lokalnych społeczności, związanych z 

zagospodarowaniem przestrzennym. 
80

 Zgodnie z art. 2 pkt 10 u.p.z.p., poprzez dobra kultury współczesnej rozumieć należy  uogólniony cel dążeń 

i działań, uwzględniających zobiektywizowane potrzeby ogółu społeczeństwa lub lokalnych społeczności, 

związanych z zagospodarowaniem przestrzennym. 
81

 Zgodnie z art. 2 pkt 17 u.p.z.p. poprzez walory ekonomiczne przestrzeni rozumieć te cechy przestrzeni, które 

można określić w kategoriach ekonomicznych. 
82

 Zgodnie z art. 2 pkt 2 u.p.z.p., zrównoważonym rozwojem jest rozwój, o którym mowa w art. 3 pkt 50 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.), dalej 

jakop.o.ś., czyli taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań 

politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości 

podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych 

potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych 

pokoleń. 
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w innych aktach prawnych, wskazując w tym kontekście na ochronę środowiska
83

, ochronę 

gruntów rolnych i leśnych
84

, ochronę zabytków
85

 czy wreszcie fundamentalne prawo 

własności
86

. 

System planowania przestrzennego zbudowany jest z norm prawnych, które określają 

dopuszczalne przeznaczenie oraz zagospodarowanie terenu
87

. Tak rozumiane normy, tworzą 

uporządkowany i zhierarchizowany system, stanowiący właśnie system planowania 

przestrzennego. Jak słusznie wskazuje doktryna przedmiotu, jako metodą regulacji prawnej 

u.p.z.p. posługuje się metodą administracyjną, cywilistyczną oraz karną
88

. Aktami 

planistycznymi przewidzianymi w treści u.p.z.p., których przepisy stanowią źródło norm 

prawnych właściwych dla planowania i zagospodarowania przestrzennego pozostają studia 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego, plany zagospodarowania przestrzennego województwa 

oraz koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, a także programy zawierające 

zadania rządowe służące realizacji celów publicznych o znaczeniu krajowym. Nadto 

ustawodawca dopuścił możliwość ustalania przeznaczenia terenu w formie decyzji  

                                                           
83

 Zgodnie z art. 3 pkt 13 p.o.ś., przez pojęcie ochrony środowiska należy rozumieć podjęcie lub zaniechanie 

działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega  

w szczególności na: a) racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie  

z zasadą zrównoważonego rozwoju, b) przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, c) przywracaniu elementów 

przyrodniczych do stanu właściwego. 
84

 Zgodnie z art. 3u.o.p., ochrona przyrody realizowana jest przez realizowane przez: 1) uwzględnianie wymagań 

ochrony przyrody w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w art. 14 ust. 1 

p.o.ś., programach ochrony środowiska przyjmowanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego, 

koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategiach rozwoju województw, planach zagospodarowania 

przestrzennego województw, strategiach rozwoju gmin, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i planach zagospodarowania 

przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz  

w działalności gospodarczej i inwestycyjnej; 2) obejmowanie zasobów, tworów i składników przyrody formami 

ochrony przyrody; 3) opracowywanie i realizację ustaleń planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie 

prawnej, programów ochrony gatunków, siedlisk i szlaków migracji gatunków chronionych; 4) realizację 

programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z planem działań;  

5) prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony przyrody;  

6) prowadzenie badań naukowych nad problemami związanymi z ochroną przyrody. 
85

 Zgodnie z art. 4 u.o.z.o.z., ochrona zabytków polega, w szczególności, na podejmowaniu przez organy 

administracji publicznej działań mających na celu: 1) zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych  

i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie;  

2) zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków; 3) udaremnianie 

niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków; 4) przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu 

wywozowi zabytków za granicę; 5) kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków; 6) uwzględnianie 

zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska. 
86

 Zgodnie z art. 140 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), dalej 

jako k.c., w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może,  

z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego 

prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może 

rozporządzać rzeczą. 
87

 Na temat norm w systemie planowania i zagospodarowania przestrzennego zob. K. Małysa-Sulińska, 

Normy…, s. 57 i n. 
88

 Por. P. Kwaśniak, Plan miejscowy…, s. 49. 



135 
 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która przyjąć może formę decyzji  

o warunkach zabudowy albo decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju jest aktem planistycznym 

planowania ogólnego, który obejmuje teren całego kraju. Obecnie na terytorium Polski 

obowiązuje uchwalona przez Radę Ministrów w dniu 13 listopada 2011 r. Koncepcja 

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
89

. Stanowi ona podstawę dla całego systemu 

aktów planistycznych, będąc jednocześnie opracowaniem najbardziej ogólnym pośród innych 

aktów. Jej szczególny charakter wynika z obowiązku uwzględniania jej zapisów we 

wszystkich pozostałych aktach planistycznych sporządzanych na szczeblu województwa  

i gminy
90

. Podobnie jak to ma miejsce w przypadku wojewódzkich planów zagospodarowania 

przestrzennego, łączy ona planowanie przestrzenne z planowaniem gospodarczym
91

. 

Przygotowanie projektu koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 

powierzono ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, który w tym zakresie 

współpracuje z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania  

i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
92

. Wraz z projektem koncepcji,  

w odrębnym postępowaniu, minister sporządza prognozę oddziaływania na środowisko jej 

zapisów
93

. Zgodnie z art. 47 ust. 3 u.p.z.p., to Rada Ministrów jest właściwą dla 

przyjmowania, w drodze uchwały koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju oraz 

ustalania zakresu, w jakim koncepcja będzie stanowiła podstawę sporządzania programów,  

o których mowa w art. 48 ust.1 u.p.z.p. W tym miejscu wskazać należy, że ustawodawca nie 

ustanowił wprost w przepisach u.p.z.p. obowiązku uchwalenia koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju. Jak jednak słusznie wskazuje K. Małysa–Sulińska, przyjęta przez 

ustawodawcę zasada ciągłości planowania przestrzennego przemawia jednak za uznaniem, że 

akt ten – co do zasady – winien być uchwalany bądź też stosownie zmieniany dopiero  

                                                           
89

 Por. uchwała nr 239 Rady Ministrów z 13.12.2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 2030 (M. P. z 2012 r. poz. 252), dalej jako KPZK 2030. 
90

 Por. art. 39 ust. 4 u.p.z.p., stanowiący, że w planie zagospodarowania przestrzennego województwa 

uwzględnia się ustalenia koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju oraz programów, o których mowa  

w art. 48 ust.1 u.p.z.p.  
91

 Tak K. Małysa-Sulińska, Normy…, s. 92. 
92

Por.art. 47 ust.1 pkt 1 u.p.z.p. 
93

 Zgodnie z art. 46 pkt 1 u.u.i.ś., przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymaga 

projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju oraz studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju 

regionalnego. Środkiem prawnym stanowiącym podstawę przeprowadzenia oceny strategicznej jest zaś prognoza 

oddziaływania na środowisko, która powinna odpowiadać wymaganiom określonym w art. 51 ust. 2 u.u.i.ś. oraz 

ilustrować, w aspekcie ekorozwoju, skutki, które w przyszłości mogą wynikać z ustaleń planu i umożliwiać 

minimalizowanie negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko. 
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w sytuacji, gdy dezaktualizacji ulegają zagadnienia objęte obowiązującą koncepcją 

przestrzennego zagospodarowania kraju
94

. 

Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju określa uwarunkowania, cele  

i kierunki zrównoważonego rozwoju kraju oraz działania niezbędne do jego osiągnięcia,  

a w szczególności: podstawowe elementy krajowej sieci osadniczej, wymagania z zakresu 

ochrony środowiska i zabytków, z uwzględnieniem obszarów podlegających ochronie, 

rozmieszczenie infrastruktury społecznej o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, 

rozmieszczenie obiektów infrastruktury technicznej i transportowej, strategicznych zasobów 

wodnych i obiektów gospodarki wodnej o znaczeniu międzynarodowym i krajowym oraz 

obszary funkcjonalne o znaczeniu ponadregionalnym
95

. Jak słusznie wskazano już  

w literaturze przedmiotu, takie ukształtowanie zakresu treściowego koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju, wskazuje na dostrzeżenie problematyki wymiaru 

międzynarodowego planowania przestrzennego przez ustawodawcę
96

. Stwierdzić zatem 

należy, że koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju kształtuje politykę 

zagospodarowania przestrzennego państwa jako całości w wieloletniej perspektywie
97

 oraz 

przy uwzględnieniu uwarunkowań międzynarodowych. 

Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju nie ma mocy powszechnie 

obowiązującej
98

, jednak obowiązuje ona w zakresie określonym w uchwale Rady Ministrów 

przy sporządzaniu programów, zawierających zadania rządowe, służących realizacji 

inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym
99

. Koncepcja wiąże zatem ministrów  

i centralne organy administracji rządowej w zakresie sporządzenia programów dla realizacji 

celów publicznych o znaczeniu ponadlokalnym oraz organy samorządów wojewódzkich w 

zakresie sporządzanych wojewódzkich planów zagospodarowania przestrzennego. Treść 

koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju uwzględnia również cele i kierunki 
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 Tak K. Małysa-Sulińska, Normy…, s. 95. 
95

 Zob. art. 47 ust. 2 u.p.z.p. Wskazać należy, że ponadregionalnymi typami obszarów funkcjonalnych są: 1) 

miejski obszar funkcjonalny ośrodka wojewódzkiego; 2) wiejski obszar funkcjonalny; 3) obszar funkcjonalny 

szczególnego zjawiska w skali makroregionalnej, w tym: a) górski, b) Żuławy; 4) przygraniczny obszar 

funkcjonalny (zob. art. 47 ust. 2 pkt 5 w zw. z art. 49b u.p.z.p.) 
96

 Por. Z Leoński, M. Szewczyk, M. Kruś, Prawo…, s. 73. 
97

 Por. K. Małysa-Sulińska, Normy…, s. 92. 
98

 Tak D. Trzcińska, Prawo planowania…, s. 344. Odmiennie nieco wskazuje Z. Niewiadomski, który określa 

charakter prawny koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju jako zróżnicowany. Zdaniem tego Autora, 

skoro koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju zawiera w swej treści zarówno informacje jak i 

prognozy w zakresie planowania przestrzennego, to w odniesieniu właśnie do tych informacji i prognoz nie 

można tym samym  mówić o charakterze wewnętrznie obowiązującym , tym bardziej zaś o obowiązywaniu 

powszechnym (por. Z. Niewiadomski (red.), Planowanie…, s. 449). 
99

 Zgodnie z art.47 ust. 3 u.p.z.p. Rada Ministrów przyjmuje, w drodze uchwały, koncepcję przestrzennego 

zagospodarowania kraju oraz ustala, w jakim zakresie koncepcja będzie stanowiła podstawę sporządzania 

programów, zawierających zadania rządowe, służących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu 

krajowym. 
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zawarte w długookresowej strategii rozwoju kraju w tym samym okresie czasu
100

. Odnośnie 

zaś wpływu, jaki na akty planowania sporządzane na niższych szczeblach wywiera koncepcja 

przestrzennego zagospodarowania kraju, wskazać należy na te przepisy, które regulując 

postępowanie oraz zakres merytoryczny tych aktów planowania, nakazują uwzględniać w ich 

treści postanowienia aktu planowania przygotowanego na poziomie krajowym
101

. 

Organy administracji rządowej dysponują także innymi instrumentami polityki 

przestrzennej, tzw. aktami planowania specjalistycznego
102

, które stanowią programy 

zawierające zadania rządowe służące realizacji celów publicznych o znaczeniu krajowym
103

. 

Jakkolwiek odgrywają one marginalną rolę w systemie planowania przestrzennego
104

, z uwagi 

na konstrukcję niniejszej pracy wymagają one przybliżenia w ramach prowadzonych 

rozważań. Programy rządowe sporządzane są przez ministrów i centralne organy 

administracji rządowej, w zakresie ich właściwości rzeczowej, a następnie podlegają one 

zaopiniowaniu przez właściwe sejmiki województwa
105

. Przyjmowane są one następnie  

w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów
106

. Jak wskazuje M. Szewczyk, pomimo 

faktu przyjmowania programów rządowych w formie rozporządzenia, podstawę ich realizacji 

stanowią miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje ustalające lokalizację 

inwestycji celu publicznego albo decyzje wydawane na podstawie specustaw 

inwestycyjnych
107

. Organ administracji rządowej, który sporządził dany program rządowy 

występuje w tym celu do marszałka właściwego województwa z wnioskiem o wprowadzenie 

                                                           
100

Por. art.47 ust.2a u.p.z.p. 
101

 Por. art. 11 pkt 3 i 5, art. 39 ust. 4 i 5 oraz art. 41 ust. 1 pkt 6a i 7 u.p.z.p. 
102

 Tak Z Niewiadomski (red.) Planowanie…, s. 453. Jak wskazuje D. Trzcińska, akty planowania 

specjalistycznego są ograniczone treściowo do zadań służących realizacji celu publicznego (por. D. Trzcińska, 

Prawo planowania…, s. 357). Nieco szerzej klasyfikuje zaś akty planowania specjalistycznego M. Szewczyk, 

zaliczając do ich kategorii obok programów rządowych na szczeblu centralnym, w szczególności: 1) na szczeblu 

lokalnym: uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i 

urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów 

budowlanych, z jakich mogą być wykonane (zob. art. 37a i n. u.p.z.p.); gminne programy rewitalizacji (zob. art. 

4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 z późn. zm.); miejscowe 

plany rewitalizacji (zob. art. 37f i n. u.p.z.p.); strategie rozwoju związków metropolitalnych (zob. art. 14 ba ust. 

1 i n. ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1307); 

2) na szczeblu wojewódzkim: audyt krajobrazowy, wojewódzki program rozwoju, regionalny program 

operacyjny, program służący realizacji umowy o partnerstwie, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 

r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (zob. art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512), dalej jakou.sam.woj. 
103

 Zob. art. 48 ust. 1 u.p.z.p. Zgodnie z art. 2 pkt 5 u.p.z.p. są to cele publiczne wskazane w art. 6 u.g.n.  
104

 Tak J. H. Szlachetko, Partycypacja społeczna w lokalnej polityce przestrzennej, Warszawa 2016, s. 36. 
105

 Zob. art. 48 ust. 2 u.p.z.p. 
106

 Zob. art. 48 ust. 3 u.p.z.p. 
107

 Por. M. Szewczyk [w:] Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kruś, Prawo…, s. 230. Na temat specustaw 

inwestycyjnych oraz decyzji wydawanych na ich podstawie por. podrozdział 2.4.2. Szczególe regulacje w 

zakresie planowania przestrzennego w Polsce. 
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tego programu do planu zagospodarowania przestrzennego województwa
108

. Jakkolwiek 

żaden z przepisów u.p.z.p. nie określa skutków skierowania przedmiotowego wniosku do 

marszałka województwa, słusznym zdaje się stwierdzenie, że w przypadku jego dokonania, 

marszałek województwa obowiązany jest rozpatrzyć taki wniosek
109

 oraz wystąpić do 

właściwego sejmiku województwa o podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa
110

.  

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest aktem planistycznym 

uchwalanym przez sejmik województwa
111

. Stanowi on podstawowy dokumentem 

planistycznym dla planowania regionalnego
112

. Funkcja planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa polega na określeniu organizacji przestrzeni na terenie danego 

województwa oraz zasad gospodarowania tą przestrzenią, a jego przedmiotem jest określenie 

przeznaczenia terenów znajdujących się na obszarze danego województwa. Akt ten służy 

również koordynacji zamierzeń organizacyjnych, społecznych i gospodarczych na szczeblu 

samorządu województwa. Zalicza się zatem do dwóch systemów, a to aktów społeczno-

gospodarczych o zasięgu regionalnym oraz aktów planowania przestrzennego
113

. 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa sporządza się dla obszaru  

w jego granicach administracyjnych
114

. Podstawowe jego elementy w u.p.z.p. określone 
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 Zob. art. 49 ust. 2 u.p.z.p. 
109

 Tak Por. M. Szewczyk [w:] Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kruś, Prawo…, s. 231. 
110

 Tamże. 
111

 Zob. art. 39 ust. 1 u.p.z.p. 
112

 Materii planowania przestrzennego dotyczą jednak również inne dokumenty opracowywanie na poziomie 

samorządu województwa. Zgodnie z art. 38 u.p.z.p. są nimi analizy i studia oraz koncepcje i programy, 

sporządzane odpowiednio do potrzeb i celów oraz audyt krajobrazowy. Koncepcje i programy stanowią akty 

planowania specjalistycznego. Dotyczą one problematyki planowania przestrzennego w zakresie zadań  

i kompetencji przyznanych w tej dziedzinie samorządowi województwa. Sporządzane być one mogą tak dla 

całego obszaru województwa, jak i dla jego poszczególnych części. Dotyczyć zaś mogą zindywidualizowanego 

celu lub grup takich celów. Ustawodawca nie określił sposobu sporządzania tych aktów planistycznych. Ich 

postanowienia powinny jednakże znaleźć swoje odzwierciedlenie w postanowieniach planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa. Wskazać należy, że zadania samorządu województwa, jako wynikające w tym 

zakresie z art. 14 ust. 1 pkt 7 u.sam.woj., są zadaniami obowiązkowymi, nie jest tym samym możliwym aby 

samorząd województwa poprzestawał na uchwalaniu planów zagospodarowania przestrzennego województwa.  
113

 Tak K. Małysa-Sulińska, Normy…, Warszawa 2008, s. 140. 
114

 Zob. art. 39 ust. 2 u.p.z.p. Częścią planu zagospodarowania przestrzennego województwa może być plan 

zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego, czyli 

pokrywający obszar obejmujący miasto będące siedzibą władz samorządu województwa lub wojewody oraz jego 

bezpośrednie otoczenie powiązane z nim funkcjonalnie. Por. art. 39 ust. 6 w zw. z art. 2 pkt 6b u.p.z.p. Na takim 

obszarze, nazywanym również obszarem metropolitalnym, obowiązywać zatem mogą inne zasady planowania 

niż na pozostałej części województwa, choć zasadniczo przedmiot planu zagospodarowania przestrzennego 

miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego, jak i procedura jego sporządzenia oraz uchwalenia 

są tożsame z przewidzianymi dla planu zagospodarowania przestrzennego województwa (por. K. Małysa-

Sulińska, 3. Przedmiot planu zagospodarowania przestrzennego województwa. [w:]Rozwój regionalny - 

instrumenty realizacji i rola samorządu województwa, LEX 2015). Plan zagospodarowania przestrzennego 

obszaru metropolitalnego sporządza się dla terenu wskazanego w koncepcji przestrzennego zagospodarowania 

kraju jako obszar metropolitalny. Plany zagospodarowania przestrzennego obszarów metropolitalnych, podlegają 

zasadniczo tożsamym regulacjom prawnym co wojewódzkie plany zagospodarowania przestrzennego, 
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zostały w sposób ogólny, poprzez wskazanie na ich bezpośrednią zależność od strategii 

rozwoju województwa
115

, rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym
116

 

oraz założeń koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju
117

. Na treść tego dokumentu 

wpływ wywierają również programy, o których mowa w art. 48 ust. 1 u.p.z.p.
118

 

Ustawodawca w sposób niezwykle szeroki ingeruje w treść planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa, nakazując umieszczenie w jego treści postanowień 

dotyczących inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, „które zostały ustalone 

w dokumentach przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, 

właściwego ministra lub sejmik województwa, zgodnie z ich właściwością.”
119

 

W analizowanym kontekście zwrócić należy uwagą na fakt, że plan zagospodarowania 

przestrzennego województwa podlega systematycznej ocenie, a w przypadku zaistnienia 

takiej konieczności również aktualizacji
120

. Tym samym określić go można mianem 

                                                                                                                                                                                     
rozważania poczynione niżej w odniesieniu do tych drugich zasadniczo uznać należy za adekwatne również  

w odniesieniu do planów metropolitalnych. Bliżej na ten temat por. K. Małysa-Sulińska, Plan 

zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego w systemie źródeł prawa zawierających normy 

kształtujące ład przestrzenny. PPP, 2014, nr 4. s. 34-44. 
115

 Ustalenia strategii rozwoju województwa powinny znaleźć odzwierciedlenie w studium uwarunkowań i 

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w planie zagospodarowania przestrzennego województwa (por. 

art. 9 ust. 2 oraz 39 ust. 3 u.p.z.p.) Strategia kreująca kierunki rozwoju gospodarczego województwa nie została 

jednak w u.p.z.p. zaliczona do aktów planowania przestrzennego.  
116

 Zgodnie z art. 38a u.p.z.p. dla obszaru województwa sporządza się nie rzadziej niż raz na 20 lat, audyt 

krajobrazowy. Celem przeprowadzenia audytu krajobrazowego jest identyfikacja krajobrazów występujących na 

całym obszarze województwa, określenie ich cech charakterystycznych a także dokonanie oceny ich wartości.  

W art. 38a ust. 3 u.p.z.p. ustawodawca określił treść, jaką powinien zawierać ten dokument a tryb jego 

przyjmowania wskazany został w art. 38b u.p.z.p. Audyt krajobrazowy nie jest aktem planowania 

przestrzennego. 
117

 Por. art. 39 ust. 3–5 u.p.z.p. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa określa się  

w szczególności: (a) podstawowe elementy sieci osadniczej województwa i ich powiązań komunikacyjnych oraz 

infrastrukturalnych, w tym kierunki powiązań transgranicznych; (b) system obszarów chronionych, w tym 

obszary ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony uzdrowisk oraz dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; (c) rozmieszczenie inwestycji celu publicznego  

o znaczeniu ponadlokalnym; (d) granice i zasady zagospodarowania obszarów funkcjonalnych o znaczeniu 

ponadregionalnym oraz, w zależności od potrzeb, granice i zasady zagospodarowania obszarów funkcjonalnych 

o znaczeniu regionalnym; (e) obszary szczególnego zagrożenia powodzią; (f) granice terenów zamkniętych i ich 

stref ochronnych; (g) obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin i udokumentowanych 

kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla. 
118

 Programy sporządzane przez ministrów i centralne organy administracji rządowej mają zawierać zadania 

rządowe służące realizacji celów publicznych o znaczeniu krajowym. Programy te podlegają zaopiniowaniu 

przez właściwe sejmiki województw. Są one przyjmowane przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia. 

Zadania zawarte w programach rządowych są uwzględniane w planach zagospodarowania przestrzennego 

województw, a następnie transponowane do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Por. art. 44 

u.p.z.p. (szerzej na temat programów rządowych zob. Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kruś, Prawo…, s. 75 i n.) 
119

Por. art.39 ust.5 u.p.z.p. 
120

 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podlega okresowej ocenie, a zarząd województwa, co 

najmniej raz w czasie kadencji sejmiku dokonuje przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, 

opracowuje raport o jego stanie w zakresie określonym w art. 39 ust. 3 u.p.z.p. oraz sporządza ocenę realizacji 

inwestycji, o których mowa w art. 39 ust. 5u.p.z.p., podlegającą zaopiniowaniu przez wojewódzką komisję 

urbanistyczno-architektoniczną. Wyniki tego przeglądu wraz z raportem jest przedstawiany sejmikowi 

województwa oraz przekazywany do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego (por. 

art. 45 u.p.z.p.) 
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dynamicznego aktu planowania przestrzennego, którego treść ulega zmianom w sytuacji 

wystąpienia okoliczności uzasadniających ich wprowadzenie
121

. 

W art. 41 u.p.z.p. określono procedurę sporządzenia planu. Procedurę planistyczną 

wszczyna podjęcie przez sejmik województwa uchwały o przystąpieniu do sporządzania 

planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Następnie, marszałek województwa 

informuje społeczeństwo w sposób przewidziany art. 41 ust. 1 pkt 1 o fakcie podjęcia 

powyższej uchwały, oraz określa formy, miejsca i terminu składania wniosków dotyczących 

planu.  O przystąpieniu do sporządzania planu marszałek województwa zobowiązany jest 

również zawiadomić na piśmie organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu. 

Ustawodawca nie wskazał, kto jest uprawniony do składania wniosków w przedmiocie treści 

planu, a zatem wnioski te składane być mogą tak przez osoby fizyczne, prawne, jednostki 

nieposiadające osobowości prawnej, jak i organizacje społeczne, przy czym nie jest również 

wykluczona możliwość ich składania przez organy administracji publicznej, które uprawnione 

są do uczestniczenia w uzgadnianiu i opiniowaniu projektu planu. Mają one jednak jedynie 

postulatywny charakter
122

. Po sporządzeniu przez marszałka województwa projektu planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko, zostaje on przedstawiony komisji urbanistyczno-architektonicznej w celu 

uzyskania jej opinii. Kolejno, koniecznym jest uzyskanie uzgodnienia dyrektora regionalnego 

zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich, w zakresie dotyczącym zabudowy  

i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, co 

następuje w formie decyzji administracyjnej określającej wymagania lub warunki dla 

planowanej zabudowy i planowanego zagospodarowania działek położonych w obszarach 

zagrożenia powodzią. Marszałek województwa obowiązany jest uzyskać również opinię  

o projekcie planu zagospodarowania przestrzennego województwa od wojewody i organów 

wykonawczych gmin i powiatów położonych na obszarze województwa oraz od rządowych  

i samorządowych organów administracji publicznej na terenach przyległych do granic 

województwa. Projekt planu zagospodarowania przestrzennego musi być również uzgodniony 

z organami określonymi w odrębnych przepisach
123

. Kolejno, projekt planu 

                                                           
121

 Zob. T. Bąkowski, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Kraków 2004,  

s. 164. 
122

 Niewiążący charakter wniosków w przedmiocie treści planu wskazuje na brak współdziałania w zakresie 

wpływu na jego treść (szerzej na temat współdziałania zob. M. Małecka-Łyszczek, Pojęcie współdziałania ze 

szczególnym uwzględnieniem współdziałania administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej [w:] 

P. J. Suwaj (red.), J. Zimmermann (red.),Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i 

administrację publiczną, Warszawa 2013, s. 438–454). 
123

 Organami tymi są np. dyrektor parku narodowego, w części dotyczącej parku narodowego i jego otuliny  

w zakresie, w jakim ustalenia planu mogą mieć negatywny wpływ na ochronę przyrody parku narodowego (art. 
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zagospodarowania przestrzennego województwa jest przedstawiany ministrowi właściwemu 

do spraw rozwoju regionalnego w celu stwierdzenia jego zgodności z koncepcją 

przestrzennego zagospodarowania kraju i programami rządowymi zawierającymi zadania 

rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym. Zakres opinii  

i uzgodnień, terminy właściwe dla ich udzielania, koszty związane z przygotowaniem 

projektu dokumentu planistycznego oraz zakres współpracy pomiędzy organami administracji 

publicznej, podlegają regulacjom art. 23–26 u.p.z.p., które odnoszą się zasadniczo do 

postępowania w przedmiocie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego
124

. 

Wskazana powyżej zależność, a właściwie wpływ, jaki postanowienia planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa wywierają na akty planowania 

przestrzennego na poziomie lokalnym, czyli na studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy jak i na miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, powinna zostać oceniona pod kątem możliwości wywierania wpływu na 

władztwo planistyczne gminy.  Wskazać zatem należy na  art. 9 ust. 2 u.p.z.p., zgodnie  

z którym organ wykonawczy gminy sporządza studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, 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. Stwierdzić należy, że użyte w zacytowanym przepisie określenie "uwzględnić 

ustalenia" nie zostało zdefiniowane, a więc należy przyjąć jego rozumienie na gruncie 

ogólnego języka polskiego, czyli jako stosowanie się do zasad. Tym samym zaś przyjąć 

należy, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

powinno być zgodne również z planem zagospodarowania przestrzennego województwa. Jeśli 

studium nie będzie zgodne z ustaleniami wojewódzkiego planu rada gminy nie powinna go 

uchwalić
125

. Procedura uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

                                                                                                                                                                                     
10 ust. 6 u.o.p.), właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska, w części dotyczącej parku 

krajobrazowego i jego otuliny, w zakresie ustaleń planu mogących mieć negatywny wpływ na ochronę przyrody 

parku krajobrazowego (art. 16 ust. 7 u.o.p.), wojewódzki konserwator zabytków w zakresie kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 20 u.o.z.o.z.),  Państwowa Inspekcja Sanitarna (zob. art. 3 pkt 1 

ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261), a także inne 

organy, których kompetencja w tym zakresie wynika wyraźnie z obowiązujących aktów prawnych. 
124

 Por. art. 41 ust. 2 u.p.z.p. 
125

 W przypadku bowiem stwierdzenia przez wojewodę niezgodności z prawem, a więc również 

postanowieniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa, postanowień studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zgodnie z art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 906 z późn. zm.), wojewoda, powinien stwierdzić nieważność 

tego aktu prawa miejscowego.  
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pozwala organom samorządu gminnego już na wczesnym etapie jej prowadzenia podejmować 

działania zmierzające do kreowania jego treści. Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p. "po 

podjęciu przez sejmik województwa uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa marszałek województwa kolejno (...) 

występuje o opinię o projekcie planu do właściwych instytucji i organów, a także do 

wojewody, zarządów powiatów, wójtów, burmistrzów gmin i prezydentów miast położonych 

na terenie województwa oraz rządowych i samorządowych organów administracji publicznej 

na terenach przyległych do granic województwa oraz uzgadnia projekt z organami 

określonymi w przepisach odrębnych". Tym samym, organy gminy powinny już na tym 

etapie postępowania dokonywać działań, które na celu mają oddziaływanie na treść tego aktu 

planistycznego
126

. 

Odnośnie kosztów sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa, stwierdzić należy, że zasadą jest ich ponoszenie przez samorząd 

województwa
127

. W przypadku jednak, gdy sporządzenie planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa pozostaje bezpośrednią konsekwencją zamierzeń realizacji 

inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, koszty w powyższym zakresie ponoszone 

być powinny przez budżet państwa albo inwestora takiej inwestycji
128

. To samo dotyczy 

zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa
129

. Odróżnić należy jednak 

koszty sporządzenia, rozumiane jako koszty przygotowania stosownych analiz, projektów  

i procedury uchwalania, od kosztów jakie wywołuje samo wejście w życie planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa
130

. Wobec braku w u.p.z.p. stosownej 

regulacji odnośnie trybu ustalania powyższych kosztów, przyjąć należy, że koszty 

sporządzania planu przestrzennego województwa pokrywane powinny być z budżetu 

województwa, a dopiero następnie dochodzony powinien być ich zwrot z budżetu państwa 

bądź od inwestora inwestycji krajowej
131

. 

Pomimo konieczności publikacji planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa w Dzienniku Urzędowym Województwa, nie stanowi on jednak aktu prawnego 

                                                           
126

 Przykładowo wskazać można na plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, przyjęty 

uchwałą Nr: 318/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego dnia 29 grudnia 2016 r., w sprawie uchwalenia 

nowego planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz stanowiącego jego część 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Trójmiasta, w którego treści znajdują się 

liczne wskazania na podejmowane w tym trybie działania gmin (Dz.Urz.Pom. z 2017 r. poz. 603). 
127

 Zob. art. 43 ust. 1 u.p.z.p. 
128

 Zob. art. 43 ust. 2 u.p.z.p. 
129

 Z. Niewiadomski (red.) Planowanie…, s. 429. 
130

 Tamże. 
131

 Z. Niewiadomski (red.) Planowanie…, s. 431. 
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o powszechnie obowiązującym charakterze, li tylko o charakterze wewnętrznie 

obowiązującym i wiążącym organy administracji publicznej w zakresie wskazanym w u.p.z.p. 

Równocześnie, jako nieujęty w przepisach Konstytucji, plan zagospodarowania 

przestrzennego województwa nie może tym samym być uznany źródłem prawa powszechnie 

obowiązującego. Jeśli zaś chodzi o jego zakwalifikowanie do źródeł prawa wewnętrznie 

obowiązującego w stosunkach pomiędzy organami administracji publicznej, to stwierdzić 

należy, że jego postanowienia wiążą wskazane przez ustawodawcę organy administracji 

publicznej. W art. 44 u.p.z.p. ustawodawca zawarł kilka przepisów, które regulują zasady 

implementacji postanowień planu zagospodarowania przestrzennego województwa do 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, która następuje przede wszystkim za 

pośrednictwem stosownych uzgodnień dokonywanych pomiędzy marszałkiem województwa 

a organem wykonawczym gminy
132

. W przypadku zaistnienia na tym polu sporów, 

rozstrzygnięcia podejmowane są przez sądy powszechne, co w sytuacji wyroku 

niekorzystnego dla organu wykonawczego gminy spowodować może wprowadzenie do 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanowień, które nie będą stanowić 

wyrazu jej samodzielności planistycznej. Takie umieszczone na skutek rozstrzygnięcia sądu 

powszechnego zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, posiadać zaś 

będą moc powszechnie obowiązującą na terenie objętym postanowieniami miejscowego 

planu, wiążąc również organy administracyjne gminy.   

Ponadto, zgodnie z art. 9 ust. 2 u.p.z.p., organ wykonawczy gminy obowiązany jest 

sporządzić projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy w taki sposób, aby uwzględniał on postanowienia planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa. Projekt studium, podlega zaś następnie uzgodnieniu  

z organami administracji publicznej na szczeblu regionalnym właśnie w zakresie sposobów 

uwzględnienia ustaleń planu województwa w jego treści. W świetle powyższego, jako że 

wpływ treści studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na treść 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest ewidentna, stwierdzić należy  

w konsekwencji istnienie pośredniego wpływu wojewódzkich planów zagospodarowania 

przestrzennego na postanowienia uchwalanych na terenach nimi objętymi miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego.  

                                                           
132

 Ustawodawca nie wskazał jednak trybu dokonywania tych uzgodnień, pozostawiając uzgadniającym stronom 

na swobodę w tym zakresie, jednak przyjmować one powinny formę pisemną (por. wyrok NSA w Warszawie  

z dnia 11 października 2007 r., II OSK 1156/07, LEX nr 400457). W orzeczeniach sądów administracyjnych 

wskazuje się na niedopuszczalność dokonywania uzgodnień w trybie uzgodnień milczących (por. np. wyrok 

WSA w Szczecinie z dnia 22 maja 2013 r., II SA/Sz 244/13, LEX nr 1323759).   
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Planowanie przestrzenne w gminach opiera się, na dwóch podstawowych aktach 

planistycznych: miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
133

. Obecna regulacja 

wskazuje na znaczące podobieństwo procedury stanowienia tych aktów
134

.  

Z perspektywy funkcjonalnej, proces planowania przestrzennego na poziomie 

gminnym ukształtowany został jako dwuetapowy. Obligatoryjne uchwalanie przez rady gmin 

studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego służy przede 

wszystkim określaniu podstawowych desygnatów ich polityki przestrzennej
135

. 

Przygotowanie projektu studium powierzone zaś zostało organowi wykonawczemu gminy, 

czyli wójtowi (burmistrzowi albo prezydentowi miasta)
136

. Równocześnie, w ujęciu 

formalnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi akt 

prawny, realizujący zadanie własne gminy
137

, nie będąc jednakże aktem prawa miejscowego  

o mocy powszechnie obowiązującej na jej terytorium
138

.  
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 Plan miejscowy jest bezpośrednią podstawą do wydania pozwolenia na budowę. Natomiast na obszarach, na 

których plan miejscowy nie został uchwalony, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy 

terenu, zgodnie z brzmieniem art. 4 ust. 2 u.p.z.p., następuje, – co do zasady – w drodze decyzji o warunkach 

zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycja celu publicznego została zdefiniowana 

w art. 2 pkt 5 u.p.z.p. jako działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, 

wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe  

i ponadregionalne), bez względu na status podmiotu podejmującego te działania oraz źródła ich finansowania, 

stanowiące realizację celów określonych w art. 6 u.g.n. 
134

 Z uwagi na zakres niniejszej pracy, nie wydaje się zasadnym przedstawianie procesu, rozumianego jako 

sekwencja czynności prawnych, który prowadzony jest celem uchwalenia ta studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy jak i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

W literaturze przedmiotu znajduje się wiele opracowań dotyczących tej problematyki. W odniesieniu do studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego por. art. 3 ust.1, art. 5, art. 7, art. 9-13, art. 27,  

art. 28, art. 33, rozdz. 2(a), art. 87 ust. 1 u.p.z.p.; w odniesieniu do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego por. rozdz. 1, art. 14-37(n), art. 87 u.p.z.p. oraz komentarze do przedmiotowych przepisów np. 

M. Wierzbowski, A. Plucińska-Filipowicz (red.) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Komentarz, Warszawa 2016; Z. Niewiadomski (red.) Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, 

Warszawa 2016. 
135

 Por. art. 9 ust. 1 w zw. z art. 87 u.p.z.p. K. Małysa-Sulińska wskazuje na trzy podstawowe funkcje studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a to: określanie polityki rozwoju 

przestrzennego gminy, koordynacyjną dla ustaleń zawartych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego oraz promocyjna. Ostatnia ze wskazanych funkcji, funkcja promocyjna, zdaje się być 

niedocenianą przez organy administracji publicznej. Pozwala ona jednak na podejmowanie racjonalnych decyzji 

przez inwestorów już na bardzo wczesnym etapie procesu budowlanego (zob. K. Małysa-Sulińska, 

Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych, Warszawa 2012, s. 32 i n.) 
136

 Zob. art. 9 ust. 2 u.p.z.p. 
137

 Por. art. 7 ust. 1 u.s.g. 
138

 Zob. art. 9 ust. 5 u.p.z.p. Ustawodawca odmawiając w treści przywołanego przepisu charakteru aktu prawa 

miejscowego, równocześnie nie określa, jaki charakter studium posiada. M. Szewczyk wskazuje na powszechne 

uznawanie studium za akt normatywny, który jest aktem obowiązującym „tyle że nie wszystkich” (por.  

Z. Leoński, Prawo…, s. 93). 
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Tak określony cel studium, powoduje zapewne fakt określania tego aktu mianem tzw. 

aktu polityki administracyjnej
139

. Zdefiniowane są w nim interesy publiczne, których 

uwzględnienie na dalszym etapie planowania przestrzennego, powodować będzie ich 

realizację oraz gwarantować ochronę
140

. Jako akt wewnętrznie obowiązujący w ramach 

struktury organizacyjnej gminy, studium, nie może tym samym stanowić samoistnej podstawy 

do wydawania, bądź też odmowy wydania decyzji o warunkach zabudowy  

i zagospodarowania terenu
141

, a tym bardziej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, stanowi akt 

planistyczny przygotowywany dla całego terenu danej gminy
142

. Wyrazić należy jednak 

aprobatę oraz dopuścić możliwość dla podejmowania różnorodnych inicjatyw pomiędzy 

sąsiadującymi gminami, w zakresie kształtowania wspólnej polityki przestrzennej. Takie 

działania, jakkolwiek nie znajdując odzwierciedlenia w sposób bezpośredni w aktach 

planistycznych, w sposób pośredni wpływać jednak będą na rozwój lokalny
143

. 

Ustawodawca określił podstawowe, obligatoryjne elementy, jakie muszą zostać 

uwzględnione w treści graficznej i tekstowej studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy
144

. Tym samym, treść danego studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego może odnosić się również do 

kwestii w tym katalogu bezpośrednio niewymienionych. Zgodzić należy się też  

z twierdzeniem, że obligatoryjność z art. 10 ust 1 i ust. 2 u.p.z.p., nie powinna być 

                                                           
139

 Tak K. Sieniawska, Z rozważań nad pojęciem przestrzeni i nieruchomości – od filozofii do praktyki 

stosowania prawa [w:] I. Niżnik-Dobosz (red.), Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa 

administracyjnego. Publiczne prawo rzeczowe, Warszawa 2012, s. 29. 
140

 W. Szwajdler (red.), Aspekty prawne…, s. 37. 
141

 Tak np. wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 listopada 2006 r., IV SA/Wa 1707/06, LEX nr 348263; wyrok 

NSA w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2008 r., sygn. akt II OSK 1888/07, LEX nr 470928, z dnia 31 marca 2008 

r., sygn. akt II OSK 317/07, LEX nr 490164; wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 listopada 2006 r., sygn. akt IV 

SA/Wa 1707/06, LEX nr 348263 oraz wyrok WSA w Lublinie z dnia 21 września 2010 r., sygn. akt II SA/Lu 

282/10, LEX nr 753761. Odmienne nieco stanowisko zaprezentowane zostało jednak np. w NSA z dnia  

6 sierpnia 2009 r., II OSK 1250/08, LEX nr 552846. NSA stwierdził, iż fakt niezaliczenia studium do kategorii 

aktów prawa miejscowego, nie oznacza, że decyzje administracyjne w przedmiocie warunków zabudowy 

wydawane dla terenów objętych studium mogą być sprzeczne z jego ustaleniami. W literaturze przedmiotu 

pogląd ten nie zyskał jednak powszechnej akceptacji (zob. M. Wierzbowski, A. Plucińska – Filipowicz (red.) 

Ustawa o planowaniu…, s. 132). 
142

 Por. art. 9 ust. 3 u.p.z.p. Tym samym, za niedopuszczalne uznać należy sporządzenie studium dla obszaru 

większego, przykładowo obejmującego kilka gmin, jak i mniejszego od terytorium danej gminy. Nie dotyczy to 

jednak sytuacji dokonywania zmiany w treści studium, bowiem 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 u.p.z.p.Przyjąć należy zatem, że zmiana studium wymaga, przeprowadzenia analizy 

pod względem aktualności, zarówno w odniesieniu do części tekstowej, jak i graficznej studium, tak aby  

w wyniku wprowadzonej zmiany (zmian) nie wystąpiły takie rozbieżności, które doprowadzą do braku 

możliwości stosowania studium lub ograniczeń w tym zakresie. 
143

 Por. Z. Niewiadomski (red.), Planowanie…, s. 100. 
144

 Por. art. 10 ust. 1 i ust. 2 u.p.z.p.  
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utożsamiana z koniecznością uregulowania wszelkich kwestii ujętych w katalogu przepisu,  

a wyłącznie z koniecznością uwzględnienia w treści studium zagadnień faktycznie 

występujących na terenie danych gminy
145

. Materia regulacji studium obejmuje dwie, 

podstawowe kategorie spraw. Pierwszą pozostaje uwzględnienie uwarunkowań 

przestrzennego zagospodarowania, występujących na terenie danej gminy, czyli konieczność 

odzwierciedlenia w treści studium, w formie opisowo-diagnostycznej, tych okoliczności 

faktycznych, które w chwili sporządzania studium już istnieją. Drugą kategorią spraw są 

kierunki zagospodarowania, które stanowią wytyczne, będące wyrazem woli politycznej 

gminy w odniesieniu do przyszłego zagospodarowania przestrzennego
146

.  

Odnośnie kosztów finansowych, jakie towarzyszą procedurze uchwalania studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wskazać należy, że co do 

zasady, ponoszone sią one przez budżet gminy
147

. W odniesieniu jednak do kosztów 

związanych z uwzględnianiem w treści studium inwestycji celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym bądź metropolitalnym, przedmiotowe koszty ponoszone są odpowiednio,  

w zależności od statusu danej inwestycji, przez budżet państwa, województwa, budżet 

związku metropolitalnego lub powiatu
148

. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nie 

zostało wskazanew Konstytucji jako powszechnie obowiązującyakt prawny, stanowiąc  

w konsekwencji akt wewnętrznie obowiązujący, inspirujący działania gminy w zakresie 

planowania i zagospodarowania przestrzennego. Postanowienia w nim zawarte wiążą tylko 

organy gminy w procedurze uchwalania planu miejscowego, wpływając w sposób pośredni na 

kształtowanie się sytuacji prawnej właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy
149

. 

Zarówno bowiem organ wykonawczy gminy jak i jej organ uchwałodawczy, mają obowiązek 
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 Por. Z. Niewiadomski (red.), Planowanie…, s. 109. 
146

 Bliżej na ten temat zob. Z. Niewiadomski (red.), Planowanie…, s. 110. Z uwagi na zakres niniejszej pracy nie 

zostanie w niej przedstawiona szczegółowa problematyka związana z zakresem treściowym studium. 

Szczegółowe wymagania dotyczące zakresu projektu studium w jego części tekstowej i graficznej, zawarte 

zostały w treści rozporządzenia wydanego przez Ministra Infrastruktury (zob. rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233). 
147

 Zob. art. 13 ust. 1 u.p.z.p. 
148

 Zob. art. 13 ust. 2 u.p.z.p. Niewątpliwym utrudnieniem dochodzenia przez gminy pokrycia kosztów od innych 

jednostek, pozostaje jednak brak ustawowej regulacji zarówno w zakresie trybu, jak i zasad partycypacji  

w kosztach sporządzenia studium w powyższych przypadkach oraz postępowania w sytuacji zaistnienia 

potencjalnych sporów w tym zakresie. 
149

 Por. art. 9 ust. 4 u.p.z.p. oraz art. 20 u.p.z.p. W omawianym kontekście wskazać należy na pewną 

niekonsekwencję ustawodawcy, który wprost w u.p.z.p. odmawiając studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, charakteru aktu prawa miejscowego, równocześnie np. w treści art. 

154 ust. 2 u.g.n. nakazuje rzeczoznawcy majątkowemu ustalać przeznaczenie nieruchomości na podstawie 

zapisów studium, w przypadku braku obowiązującego na danym terenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.  
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uwzględniania treści studium w trakcie prowadzenia prac zmierzających do uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
150

. W niektórych wyrokach sądów 

administracyjnych znaleźć można stanowiska opowiadające się za dopuszczalnością 

stwierdzenia naruszenia przez studium interesu prawnego właścicieli nieruchomości. Co za 

tym idzie, sądy administracyjne podzielające ten pogląd, dopuszczają możliwość podważania 

treści studium w postępowaniach sądowoadministracynych
151

. 

Specyficzna relacja, jaka została ukształtowana pomiędzy treścią studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy a planem miejscowym, 

została określona przez ustawodawcę, jako „nienaruszenie” postanowień studium przez 

postanowienia miejscowego planu
152

. W omawianym kontekście wskazać należy na 

niemożność uwzględniania w treści studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego zakresu przedmiotowego właściwego zakresowi regulacji ujętej  

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, sprowadzających się do 

określenia szczegółowych warunków i zasad zagospodarowania terenów czy też warunków  

i zasad scalania i podziału nieruchomości
153

. W planach miejscowych ujęte być winny m.in. 

linie rozgraniczające a także stawki opłat planistycznych. Powyższe prowadzi do wniosku, że 

funkcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie jest ograniczona tylko do 

wykonywania i uszczegółowiania treści zapisów studium. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego może bowiem regulować również treści, które nie zostały ujęte studium, o ile 

tylko nie będą one naruszać postanowień studium
154

. Zwrócić jednak należy uwagę na 

regulacje art. 15 ust. 5 u.p.z.p., zgodnie z którą, organ wykonawczy gminy, przed podjęciem 

uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, obowiązany jest dokonać analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do jego 

sporządzania. Kolejną regulacją, która wykazuje związek pomiędzy oboma aktami 

planowania jest art. 20 ust. 1 u.p.z.p., zgodnie z którym rada gminy uchwala miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego po stwierdzeniu, że jego treść nie narusza ustaleń 
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 Zob. art. 9 ust. 4, art.14 ust. 5, 15 ust. 1 oraz 20 ust. 1 u.p.z.p. oraz K. Małysa-Sulińska, Zakres 

obowiązywania norm kształtujących ład przestrzenny zawartych w źródłach prawa sensu largo, [w:] I. Niżnik- 

Dobosz (red.), Przestrzeń i nieruchomości…, s. 71. 
151

 Zob. postanowienie NSA w Warszawie z dnia 12 lutego 2016 r., II OSK 260/16, LEX nr 2026563; wyrok 

NSA w Warszawie z dnia 26 października 2016 r., II OSK 145/15, LEX nr 2256246. Podstawę dla ewentualnego 

zaskarżenia treści studium, stanowić będzie art. 101 u.s.g., jakkolwiek stwierdzić należy, że niezmiernie trudnym 

pozostanie udowodnienie przez skarżącego naruszenia jego interesu prawnego bądź uprawnienia poprzez 

uchwałę w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 
152

Por. art.20 ust.1 u.p.z.p. 
153

 Por. Z. Niewiadomski (red.), Planowanie…, s. 118. 
154

 Tak wyrok NSA w Warszawie z dnia 19 stycznia 2018 r., II OSK 829/16, LEX nr 2447090.  
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zawartych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej 

gminy
155

. 

Szczególna rola, jaką ustawodawca przyznał miejscowym planom zagospodarowania 

przestrzennego wynika przede wszystkim z faktu nadania im przymiotu aktów prawa 

miejscowego, co oznacza, że obowiązują one powszechnie na terenie danej gminy
156

. Tym 

samym, podmiotami związanymi ich treścią, pozostają tak organy administracji publicznej jak 

i inne podmioty, w szczególności zaś właściciele nieruchomości czy też inwestorzy
157

. 

Oznacza to również, że ich postanowienia stanowić mogą bezpośrednią podstawę dla 

wydawania decyzji administracyjnych, w tym szczególnie ważnej dla procesu budowlanego 

decyzji o pozwoleniu na budowę
158

. Równocześnie, w doktrynie przedmiotu spotkać można 

różnorodne stanowiska odnośnie charakteru prawnego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Jest on uznawany tak za akt normatywny, jak i za swoisty akt indywidualno-

konkretny. Zaznaczenia przy tym wymaga, że Z. Niewiadomski wskazuje, iż plan miejscowy 

stanowi zbiór indywidualnych regulacji określających przeznaczenie poszczególnych 

działek
159

. Odmienne stanowisko prezentuje natomiast M. Szewczyk, wskazując, że nie ma 

żadnych podstaw do odmawiania planom miejscowym charakteru aktu normatywnego
160

. 

Ustawodawca nie wskazał wprost ograniczeń odnośnie powierzchni terenu, jaka może 

zostać objęta postanowieniami danego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Po przeprowadzeniu jednak analizy przepisów u.p.z.p., stwierdzić należy, iż górną granicą 
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 W literaturze przedmiotu wskazuje się również na konieczność zachowania znacznego stopnia elastyczności 

tego opracowania, które będąc nośnikiem aksjologicznych podstaw dla działań gminy na etapie sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie może równocześnie ograniczać jej swobody w 

zakresie planowania przestrzennego, stanowiąc jednakowoż ramy dla jej prowadzenia (por. np. K. Wlaźlak, 

Rozdział V Racjonalność planowania w wybranych obszarach prawa administracyjnego [w:] Racjonalność 

planowania w prawie administracyjnym, LEX 2015). 
156

 Por. 14 ust. 8 u.p.z.p. Akty prawa miejscowego zostały w art. 87 ust. 2 Konstytucji zaliczone wprost do 

kategorii powszechnie obowiązujących źródeł prawa. Wydawane są przez organy administracji publicznej, 

umożliwiając udział organom samorządowym w sprawowaniu władzy publicznej, stanowią istotny instrument 

decentralizacji tej władzy, umożliwiając też prawidłowe implementowanie w swoistej sytuacji lokalnej, norm 

prawnych obowiązujących na poziomie centralnym. Równocześnie, na mocy art. 94 Konstytucji, ich wydawani 

wymaga istnienia podstawy i upoważnienia ustawowego. Bliżej na ten temat zob. J. Zimmermann, Prawo 

administracyjne, Warszawa 2012, s. 78 i n.  
157

 Adresatem jest ponadto każdy podmiot legitymujący się prawem do terenu znajdującego się na obszarze 

objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  
158

 Zob. art. 32 ust. 4 pkt 1 pr.bud. Wskazać należy również na treść art. 87 u.p.z.p., zgodnie z którą zarówno 

studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz plany miejscowe uchwalone po 

dniu 1 stycznia 1995 r. zachowują moc obowiązującą. W tym kontekście stwierdzić należy, że do wykładni 

zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy stosować metody właściwe dla wykładni 

aktów normatywnych. Zob. wyrok NSA w Warszawie z dnia 15 lipca 2016 r., II OSK 2775/14, LEX nr 2102240 

oraz Z. Niewiadomski (red.), Planowanie…, s. 164. 
159

 Zob. Z. Niewiadomski, Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa 2003, s.109–110. 
160

 Por. Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kuś, Prawo…, s. 83. 
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będzie w tym przypadku granica administracyjna danej gminy, podczas gdy granicą dolną 

może być nawet pojedyncza nieruchomość lub jej część
161

.  

Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak 

wspomniano powyżej, co do zasady nie jest obligatoryjne. Inicjatywa w tym zakresie 

zastrzeżona zaś została na rzecz rady gminy lub wójta (burmistrza lub prezydenta miasta)
162

. 

Warto wskazać, iż spotykane w praktyce składanie przez inwestorów wniosków  

o sporządzenie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

jakkolwiek prawnie dopuszczalne, nie odnosi skutku w postaci związania treścią takiego 

żądania organów administracji publicznej. Od zasady dyskrecjonalnej woli organów gminy  

w tej materii, ustawodawca wprowadził jednak wyjątek, wskazując na przypadki, w których 

sporządzenie planu miejscowego jest obligatoryjne
163

. Organem uchwalającym miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego jest rada gminy
164

. 

Elementy składowe treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

określone zostały przede wszystkim w art. 15 ust 2 i 3 u.p.z.p. oraz przepisach rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 

                                                           
161

 Por. art. 9 w zw. z art. 14 ust. 5 u.p.z.p. Pewnym wyjątkiem pozostaje jednak w tym kontekście przepis art. 14 

ust. 3 u.p.z.p., zgodnie z którym, jeśli w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dojść ma do zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, 

sporządza się go dla całego obszaru wyznaczonego w studium. Podobnie, w myśl art. 14 ust. 6 u.p.z.p. planu 

miejscowego nie sporządza się dla terenów zamkniętych, z wyłączeniem terenów zamkniętych ustalanych przez 

ministra właściwego do spraw transportu. 
162

Por. art.14 ust.4 u.p.z.p. 
163

 Zob. np. art. 10 ust. 2 pkt 8 u.p.z.p. oraz art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia 

Wojskowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2308 z późn. zm.), art. 38 (b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz. U.  

z 2017 r. poz. 1056 z późn. zm.), dalej jakou.o.l.u., art. 55 ust. 9 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1183 z późn. zm.),dalej jakou.p.l.,art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 1999 r.  

o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2120),dalej 

jakou.b.h.o.z.,art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa 

przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz. U. Nr 79, poz. 363 z późn. zm.) Ponadto, obowiązek sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynikać może z treści studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania gminy. Jak bowiem stwierdził NSA w Warszawie, „zasadna jest wykładnia uwzględniająca 

regulację art. 10 ust. 2 pkt 8 w zw. z ust. 3 u.p.z.p., jako źródło obowiązku sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszarów rozmieszczenia wielkopowierzchniowych obiektów 

budowlanych. W odniesieniu do terenów przeznaczonych pod budowę wielkopowierzchniowych obiektów 

handlowych ma także zastosowanie przepis art. 15 ust. 3 pkt 4 u.p.z.p., przewidujący obowiązek określenia  

w planie miejscowym granic terenów pod budowę obiektów, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8, w zależności 

od potrzeb. Tą potrzebą jest właśnie określenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego danej gminy obszarów rozmieszczenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.” (por. 

wyrok NSA w Warszawie z 11 stycznia 2017 r., II OSK 931/15, LEX nr 2283326). W związku z powyższym 

zasadne zdaje się uznanie istnienia obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego również w odniesieniu do obszarów przestrzeni publicznej (zob. art. 10 ust. 2 pkt 8 u.p.z.p. in 

fine), jak i urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW,  

a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu 

terenu (zob. art. 10 ust. 2a u.p.z.p.)  
164

Zob.art. 20 u.p.z.p. 
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
165

. Z uwagi na specyfikę regulowanej 

materii, ustawodawca określił, że plan miejscowy winien składać się z części tekstowej oraz 

graficznej
166

. To właśnie część tekstowa miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, w myśl § 3 r.z.p.m.p. powinna zawierać określenie podstawy prawnej 

podjęcia uchwały o przyjęciu planu miejscowego, określenie granic obszaru objętego tą 

uchwałą, określenie jej integralnych części oraz ustalenia wskazane w art. 15 ust 2 i 3 

u.p.z.p.
167

 Wymogi dotyczące części graficznej miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego określone zostały w § 7 r.z.p.m.p.
168

 

                                                           
165

 Dz. U. Nr 164, poz. 1587, dalej jakor.z.p.m.p. 
166

 Zob. art. 15 ust. 1 u.p.z.p. 
167

 Zgodnie z art. 15 ust. 2 u.p.z.p. obligatoryjnie w części tekstowej planu miejscowego określeniu podlega: 

przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania; zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; zasady ochrony środowiska, przyrody  

i krajobrazu; zasady kształtowania krajobrazu; zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym 

krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej; wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych; zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną 

i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do 

powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu 

do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania 

w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji 

oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów; granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów 

szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych 

określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa; 

szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym; szczególne 

warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; zasady 

modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; sposób i termin 

tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; stawki procentowe, na podstawie których 

ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4u.p.z.p. Zgodnie zaś z art. 15 ust. 3 u.p.z.p. fakultatywnie w treści 

planu określane są w nimi granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości; 

granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej; granice obszarów 

wymagających przekształceń lub rekultywacji; granice terenów pod budowę urządzeń, o których mowa w art. 10 

ust. 2au.p.z.p., oraz granice ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu 

i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko; granice 

terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 3au.p.z.p.; granice terenów 

rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym; granice terenów inwestycji celu publicznego 

o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w 

ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu 

państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu lub przedsięwzięcia Euro 2012; 

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

pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczenia dotyczące prowadzenia na ich terenie 

działalności gospodarczej, określone w u.b.h.o.z.; granice terenów zamkniętych,  

i granice stref ochronnych terenów zamkniętych; sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do 

dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów 

budowlanych oraz pokrycie dachów; minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych. 

Szczegółowe wymagania dotyczące standardów zapisów części tekstowej planu miejscowego, określone zostały 

w § 3 r.z.p.m.p. poprzez wskazanie, że ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów powinny zawierać 1) 

ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów powinny zawierać określenie przeznaczenia poszczególnych terenów 

lub zasad ich zagospodarowania, a także symbol literowy i numer wyróżniający go spośród innych terenów; 2) 

ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego powinny zawierać określenie cech 

elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagają ochrony, określenie cech elementów 

zagospodarowania przestrzennego, które wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji, oraz określenie nakazów, 

zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów; 3) ustalenia dotyczące zasad ochrony 
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Jak wskazuje K. Małysa-Sulińska, dokonane przez ustawodawcę rozróżnienia 

pomiędzy obligatoryjnymi i fakultatywnymi elementami treści miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego nie jest do końca konsekwentne
169

. Wyliczone w treści  

art. 15 ust. 2 u.p.z.p. obligatoryjne ustaleniawinny bowiem znaleźć swe odzwierciedlenie  

                                                                                                                                                                                     
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego powinny zawierać nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia 

w zagospodarowaniu terenów wynikające z: a) potrzeb ochrony środowiska, o których mowa w szczególności w 

art. 72 i 73 p.o.ś., b) obowiązujących ustaleń planów ochrony ustanowionych dla parków narodowych, 

rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, a także dla innych form ochrony przyrody występujących na 

terenach objętych projektem planu miejscowego; 4) ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej powinny zawierać określenie obiektów i terenów chronionych 

ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym określenie nakazów, zakazów, 

dopuszczeń i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów; 5) ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych powinny zawierać w szczególności określenie zasad umieszczania  

w przestrzeni publicznej obiektów małej architektury, nośników reklamowych, tymczasowych obiektów 

usługowo-handlowych, urządzeń technicznych i zieleni, w tym określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń 

i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów; 6) ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu powinny zawierać w szczególności określenie linii zabudowy, 

wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu, w tym udziału powierzchni 

biologicznie czynnej, a także gabarytów i wysokości projektowanej zabudowy oraz geometrii dachu; 7) ustalenia 

dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 

oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, powinny zawierać nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia 

w zagospodarowaniu terenów; 8) ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału 

nieruchomości powinny zawierać określenie parametrów działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału 

nieruchomości, w szczególności minimalnych lub maksymalnych szerokości frontów działek, ich powierzchni 

oraz określenie kąta położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego; 9) ustalenia dotyczące zasad 

modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej powinny zawierać:  

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

klasyfikacją ulic i innych szlaków komunikacyjnych, b) określenie warunków powiązań układu 

komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym, c) wskaźniki w zakresie 

komunikacji i sieci infrastruktury technicznej, w szczególności ilość miejsc parkingowych w stosunku do ilości 

mieszkań lub ilości zatrudnionych albo powierzchni obiektów usługowych i produkcyjnych; 10) ustalenia 

dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów powinny 

zawierać nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów, w tym określenie terminu, 

do którego tymczasowe zagospodarowanie, urządzenie i użytkowanie terenu może być wykonywane;  

11) ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także 

obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji, powinny zawierać opis planowanych działań, 

określenie oczekiwanych rezultatów, w tym dotyczących parametrów zabudowy lub infrastruktury, oraz nakazy, 

zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów, wynikające z przyjętych celów; 12) ustalenia 

dotyczące terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych 

powinny zawierać określenie zasad wyposażania tych terenów w urządzenia techniczne i budowlane oraz 

nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów, wynikające z przeznaczenia tych 

terenów; 13) ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której 

mowa w art. 36 ust. 4 u.p.z.p., powinny zawierać stawki procentowe w przedziale od 0 % do 30 % i dotyczyć 

wszystkich terenów, określonych w projekcie planu miejscowego zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 u.p.z.p., przy 

czym ich wielkość może być różna dla poszczególnych terenów lub grup terenów. 
168

 Projekt rysunku planu miejscowego powinien zawierać wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy z oznaczeniem granic obszaru objętego projektem planu miejscowego, 

określenie skali projektu rysunku planu miejscowego w formie liczbowej i liniowej, granice obszaru objętego 

planem miejscowym, granice administracyjne; granice terenów zamkniętych oraz granice ich stref ochronnych, 

granice i oznaczenia obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych w tym terenów 

górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, 

linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz ich 

oznaczenia, linie zabudowy oraz oznaczenia elementów zagospodarowania przestrzennego terenu, w razie 

potrzeby oznaczenia elementów informacyjnych, niebędących ustaleniami projektu planu miejscowego. 
169

Zob. K. Małysa-Sulińska, Administracyjnoprawne aspekty…, s. 41. 
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w treści planu jedynie wówczas, gdy na obszarze nim objętym, obiektywne okoliczności 

faktyczne za tym przemawiają. Tym samym, każdorazowo winno się dokonywać analizy  

w zakresie faktycznych zagadnień planistycznych występujących na danym obszarze. 

Odnośnie zaś elementów fakultatywnych treści planu, tylko te, które zawarte zostały w treści 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, znaleźć muszą 

swe odzwierciedlenie w treści miejscowego planu, uwzględnienie zaś pozostałych zależy od 

decyzji gminy, stanowiąc emanację jej władztwa planistycznego. 

Główną funkcją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ustalanie 

przeznaczenia terenu, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów 

zagospodarowania i warunków jego zabudowy
170

. Wskazana funkcja, jak i treść pozostałych 

przepisów właściwych dla prawa zagospodarowania przestrzeni, wpływają zatem w sposób 

bezpośredni na sposób wykonywania przedmiotowego zakresu prawa własności 

nieruchomości
171

 na terenie objętym postanowieniami obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego
172

. Już w samej treści u.p.z.p., ustawodawca expressis 

verbis wskazuje, że każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, do zagospodarowania 

terenu, do którego posiada tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym 

planie zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu 

publicznego oraz osób trzecich, będąc równocześnie uprawnionym do ochrony interesu 

własnego przy zagospodarowaniu terenów należących do innych osób lub jednostek 

organizacyjnych
173

. Mając na uwadze powyższe, jak i treść art. 64 Konstytucji, przyjąć zatem 

należy obowiązywanie w polskim porządku prawnym koncepcji prawa własności 

posiadającego negatywnie określoną treść. Zakres prawa własności polega bowiem na tym, że 

właścicielowi wolno z rzeczą uczynić wszystko, z wyjątkiem tego, co jest mu wprost 

zakazane
174

. W myśl Konstytucji, własność może być bowiem ograniczona tylko w drodze 

ustawy i tylko w zakresie, nienaruszającym istoty tego prawa. W konsekwencji, 

niedopuszczalnym zdaje się być takie formułowanie ustaleń planu miejscowego, które 
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 Zob. art. 4 ust. 1 u.p.z.p. 
171

 Treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie odnosi się – co do zasady – do kwestii 

uprawnień podmiotowych do nieruchomości objętej jego postanowieniami, nie naruszając oraz nie modyfikując 

tytułów prawnych do nieruchomości. W konsekwencji, adresatami uprawnień zawartych w treści miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego jest tak podmiot posiadający tytuł prawny do nieruchomości w danym 

momencie, jak i jego następca prawny (por. wyrok WSA w Gdańsku wyrok z dnia 29 października 2008 r.,  

II SA/Gd 799/07, LEX 511480). 
172

 Zob. I. Niżnik – Dobosz (red.), Przestrzeń i nieruchomości…, s. 102 i n. 
173

 Zob. art. 6 ust 2 u.p.z.p. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż tytuł prawny, o którym mowa w przywołanym 

przepisie, nie powinien być utożsamiany tylko z prawem własności nieruchomości, a zakres znaczeniowy tego 

sformułowania powinien obejmować również np. prawo użytkowania wieczystego, użytkowanie, dzierżawę, 

najem, jak i inne stosunki zobowiązaniowe. 
174

 Tak J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, 2009, s. 70. 
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prowadziłoby do enumeratywnego wyliczenia zachowań dozwolonych właścicielowi. Takie 

wyliczenie uznać należałoby za naruszenie istoty prawa własności, poprzez określenie treści 

tego prawa w sposób pozytywny. Wobec tego, upoważnienie ustawowe dla gmin do 

kształtowania w drodze miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów oraz parametrów i wskaźników 

kształtowania zabudowy, postrzegane być powinno jako ograniczenie swobody korzystania  

z nieruchomości przez właściciela w interesie ogółu, nie zaś jako pozytywne wyliczenie 

prerogatyw w odniesieniu do tej nieruchomości
175

. Ograniczanie swobody korzystania  

z nieruchomości odbywa się w drodze ustalania przez gminę, w oparciu o wspomniane 

ustawowe upoważnienie, parametrów dotyczących możliwości wykorzystania nieruchomości, 

które wskazane są w art. 4 ust. 1 u.p.z.p., a uszczegółowienie swoje znajdują w art. 15 ust. 2  

i 3 u.p.z.p.  

W omawianym kontekście, na uwagę oraz bardziej szczegółowe omówienie zasługuje 

regulacja art. 35 u.p.z.p. Zgodnie z tym przepisem obszary objęte miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy, czyli 

w sposób, w jaki były wykorzystywane przed jego uchwaleniem bądź zmianą, do czasu ich 

zagospodarowania zgodnie z nowo uchwalonym planem miejscowym, chyba że w tym planie 

został ustalony inny sposób tymczasowego zagospodarowania. Jak wskazał NSA, skutkiem 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie może być bowiem 

wykreowanie obowiązku zaprzestania prowadzenia na nieruchomości działalności rozpoczętej 

przed jego wejściem w życie, ponieważ ustalenia planu miejscowego działają na 

przyszłość
176

. Dodatkowo, wskazać należy, że funkcją miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego jest planowanie przestrzenne, które w żaden sposób, nie 

może stać się planowaniem rzeczowym czy też gospodarczym. Wskazać również należy, że 

przepisy u.p.z.p. nie dopuszczają zasadniczej ingerencji w prawo własności, a to 

                                                           
175

Zob. Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kuś, Prawo…, s. 168. 
176

 Por. wyrok NSA w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2017 r., II OSK 2162/15, LEX nr 2328826. W tym miejscu 

wskazać należy, że powyższe twierdzenia odnoszące się do wpływu postanowień miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na prawo własności nieruchomości, posiadającego najszerszą treść spośród 

praw rzeczowych, zdają się odnosić również do innych praw przysługujących w odniesieniu do nieruchomości. 

Niewątpliwym bowiem pozostaje, że na skutek postanowień miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, podmioty uprawnione na podstawie innych praw rzeczowych do nieruchomości (użytkownicy 

wieczyści, dzierżawcy, najemcy czy też podmioty na rzecz których ustanowiono służebność przesyłu bądź 

gruntową), zmuszone będą do takiego wykonywania przysługujących im praw, aby pozostawało ono w zgodzie 

z ustaleniami obowiązującego na danym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
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dokonywania wywłaszczenia nieruchomości bezpośrednio na podstawie zapisów 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
177

. 

Kolejnym skutkiem wejścia w życie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego jest stwierdzenie wygaśnięcia ostatecznych decyzji o warunkach zabudowy  

i zagospodarowania terenu. W myśl art. 65 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p., organ, który wydał decyzję  

o warunkach zabudowy lub decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

stwierdza bowiem jej wygaśnięcie w przypadku, gdy dla danego terenu uchwalono miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego zawierający ustalenia inne niż objęte treścią tych 

decyzji
178

. Unormowanie to podyktowane zdaje się być szczególnym charakterem relacji, jaka 

zachodzi pomiędzy decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu a 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Skoro bowiem decyzje te, 

wydawane są wyłącznie w sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla danego terenu, ustalenia planu posiadają niejako pierwszeństwo przed 

ustaleniami tych decyzji. Od tego rozwiązania, został przewidziany jednak bardzo istotny 

wyjątek. Otóż w przypadku uzyskania przez inwestora w oparciu o decyzję o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu ostatecznego pozwolenia na budowę nie stwierdza się 

jej wygaśnięcia w trybie art. 65 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p.
179

. 

                                                           
177

 Por. art. 112 u.g.n., zgodnie z którym postepowanie wywłaszczeniowe uregulowane tą ustawą prowadzone 

być może w odniesieniu do nieruchomości zlokalizowanych na obszarach przeznaczonych w planach 

miejscowych na cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana została decyzja o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego. Możliwe są jednak sytuacje, w literaturze przedmiotu określane jako 

tzw. wywłaszczenia faktyczne, kiedy to korzystanie z nieruchomości w dotychczasowy sposób lub zgodny  

z dotychczasowym przeznaczeniem staje się obiektywnie niemożliwe lub istotnie ograniczone z uwagi na 

postanowienia uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Skoro bowiem istotę prawa 

własności postrzega się jako triadę uprawnień właścicielskich, a to uprawnienie do posiadania rzeczy, 

korzystania i rozporządzania nią, wówczas utrata przez właściciela możliwości korzystania z rzeczy, postrzegana 

być powinna jako ingerencja w istotę prawa własności, i uznana właśnie za faktyczne wywłaszczenie.  

K. Świderski, Odpowiedzialność gminy z tytułu szkód spowodowanych kształtowaniem ładu przestrzennego, ST 

2006, nr 9, s. 30. 
178

 Zob. art. 65 ust. 3 u.p.z.p. w zw. z art. 162 § 1 pkt 1 k.p.a. Wątpliwości interpretacyjne wzbudza jednak użyty 

przez ustawodawcę termin „inne ustalenia” w odniesieniu do relacji pomiędzy uchwalonym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego a wydaną decyzją lokalizacyjną. Od istnienia tych „innych ustaleń”, 

uzależniono bowiem możliwość eliminacji z obiegu prawnego tej decyzji. Przyjęcie, że każda odrębność 

występująca pomiędzy wskazanymi instrumentami planowania przestrzennego stanowi przesłankę nakazującą 

organowi administracyjnemu uchylenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,  

w szczególności z uwagi na znaczące odrębności tak w odniesieniu do przedmiotu regulacji, jak i treści 

przedmiotowych aktów, uznana powinna być za nadużycie. Tym samym, stwierdzić należy, że art. 65 ust. 1 pkt 

2 u.p.z.p. daje możliwość wygaszenia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu  tylko 

w przypadku zaistnienia takiego rodzaju odmienności co do treści przedmiotowych decyzji i miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, który uniemożliwia ich pogodzenie, wzajemnie wykluczających się oraz 

wynikających z nich warunków. Istotą problemu pozostaje zatem stopień różnicy między postanowieniami 

miejscowego planu a treścią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (por.  np. wyrok WSA  

w Krakowie z dnia 17 stycznia 2017 r., II SA/Kr 1455/16, LEX nr 2203374). 
179

 Zob. art. 65 ust 2 u.p.z.p. Rozwiązanie to należy oceniać pozytywnie, z uwagi na to, że na tym etapie procesu 

budowlanego, inwestor dokonał już zazwyczaj znacznych nakładów finansowych, działając w zaufaniu do 

wydanych decyzji administracyjnych. Konkludując, powyższa regulacja zdaje się być wyrazem ochrony przez 
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Okoliczność, że ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

wpływać mogą zarówno na podniesienie, jak i obniżenie wartości nieruchomości objętych 

jego postanowieniami, nie powinien budzić wątpliwości. W konsekwencji powyższego, 

u.p.z.p. reguluje wzajemne rozliczania pomiędzy właścicielami a gminą w przypadku zmiany 

wartości nieruchomości wskutek uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. I tak, w przypadku zmniejszenia wartości nieruchomości, właściciel lub 

użytkownik wieczysty nieruchomości może, wedle własnego uznania, skorzystać z jednego z 

uprawnień przyznanych mu na mocy art. 36 ust. 1–3 u.p.z.p., czyli żądać od gminy 

odszkodowania za poniesioną szkodę bądź też wykupienia nieruchomości lub jej części, przy 

czym roszczenia te mogą zostać zaspokojone zaoferowaniem przez gminę nieruchomości 

zamiennej
180

. W sytuacji zaś, gdy właściciel lub użytkownik wieczysty, nie skorzystają z 

przedstawionych powyżej możliwości rekompensaty, wówczas w przypadku dokonywania 

zbycia takiej nieruchomości, uprawnieni są oni do żądania od gminy odszkodowania  

w wysokości odpowiadającej kwocie utraty wartości nieruchomości
181

. Wszystkie powyższe 

roszczenia właścicieli nieruchomości oraz ich użytkowników wieczystych przedawniają się 

wraz z upływem okresu 5 lat, liczonego od dnia, w którym miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego wszedł w życie
182

.  

                                                                                                                                                                                     
ustawodawcę praw słusznie nabytych przez inwestora. W literaturze przedmiotu, warunek określony w art. 65 

ust. 2 u.p.z.p. zwany bywa przesłanką wygaszającą lub też warunkiem rozwiązującym (por. Z. Leoński,  

M. Szewczyk, M. Kuś, Prawo…, s. 176). 
180

 Por. art. 36 ust. 2 u.p.z.p. W przypadku zawarcia umowy zamiany w powyższym zakresie, roszczenia do 

dochodzenia rekompensaty wynikłej z obniżenia wartości nieruchomości wygasają. Z brzmienia regulacji 

wynika, że aby po stronie właściciela aktywowało się roszczenie o jedną z form rekompensaty, nie wystarcza 

sam fakt obniżenia jej wartości na skutek uchwalenia miejscowego planu. Koniecznym jest, aby obniżenie 

wartości było bezpośrednim efektem takich ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które 

powodują niemożliwość korzystania z nieruchomości w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym 

przeznaczeniem lub też w sposób istotny wpływały na takie korzystanie. Adresatem roszczeń pozostaje gmina, 

która w przypadku ich niezrealizowania narażona będzie na zainicjowane przez podmioty uprawnione 

postępowania cywilnego w przedmiocie ich dochodzenia (por. art. 37 ust. 10 u.p.z.p.) 
181

 Zob. art. 36 ust. 3 u.p.z.p. Wskazać przy tym należy, że dla możliwości dochodzenia w tym trybie 

odszkodowania, bez znaczenia pozostaje, czy owo obniżenie wartości, powoduje niemożliwość korzystania  

z nieruchomości w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem lub też w sposób 

istotny wpływa na takie korzystanie. Ustawodawca uzależnił bowiem uprawnienie do odszkodowania w trybie 

art. 36 ust. 3 u.p.z.p. jedynie od nieskorzystania z innych form rekompensaty oraz od faktu dokonywania zbycia 

nieruchomości. Tym samym, dochodzenie w tym trybie odszkodowania od gminy zdaje się być znacznie 

prostszym zadaniem, wymagając jednak od właściciela lub użytkownika wieczystego jednoczesnego wyzbycia 

się prawa do nieruchomości, co nie zawsze jednak będzie odpowiadało jego zamierzeniom. Uprawnienie do 

odszkodowania określone art. 36 ust. 3 u.p.z.p. dochodzone winno być w trybie postępowania cywilnego (por. 

art. 37 ust. 10 u.p.z.p.) Poddanie dochodzenia roszczeń od gminy reżimowi postepowania cywilnego, implikuje 

szereg istotnych dla sytuacji właściciela czy użytkowania wieczystego konsekwencji związanych z sytuacją 

procesową w przypadku jego zainicjowania. Jednym z najistotniejszych będzie chociażby ciężar dowodowy, 

który w myśl art. 6 k.c. będzie ulokowany po stronie właściciela czy użytkownika wieczystego, którzy inicjując 

postępowanie wywodzić będą dla siebie skutki prawne. 
182

Por. art.37 ust 3 u.p.z.p. 
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Wspomnieć należy też o implikacjach, jakie wynikają dla sytuacji podmiotów 

będących właścicielami bądź użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych 

postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w sytuacji 

odwrotnej, czyli wzrostu wartości nieruchomości zaistniałej w związku z jego ustaleniem. 

Zgodnie z art. 36 ust. 4 u.p.z.p., jeżeli w wyniku uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub 

użytkownik wieczysty dokonuje zbycia nieruchomości w okresie 5 lat od dnia w którym plan 

miejscowy zaczął obowiązywać
183

, organ wykonawczy gminy pobiera jednorazową opłatę. 

Opłata ta, zwana jest w literaturze przedmiotu również rentą planistyczną
184

. Opłata 

planistyczna określana jest przez organ wykonawczy gminy z urzędu, w formie decyzji 

administracyjnej, niezwłocznie po otrzymaniu od notariusza, przed którym dokonano zbycia 

nieruchomości, wypisu aktu notarialnego dokumentującego to zbycie
185

.  

Koszty opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

zasadniczo obciążają budżet gminy, chyba że w planach miejscowych przewidziano realizację 

inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym
186

. Wówczas to, koszty sporządzenia 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pokrywane są w całości lub w części 

bądź z budżetu państwa, jeśli inwestycja ma znaczenie krajowe, budżetu województwa, gdy 

                                                           
183

 Por. art. 37 ust. 4 u.p.z.p. w zw. z art. 37 ust. 3 u.p.z.p. 
184

 Tak np. Z. Niewiadomski (red.), Prawna regulacja…, s. 227 i n.; P. Kwaśniak, Plan miejscowy…, s. 203.  

Z treści przywołanego art. 36 ust. 4 u.p.z.p. wynika, że opłata planistyczna powinna być określona w planie 

miejscowym. Przepis art. 15 ust. 2 pkt 12 u.p.z.p. stanowi, że w planie miejscowym określa się obowiązkowo 

stawki procentowe, na podstawie których ustala się przedmiotową opłatę, przy czym stawka ta nie może zostać 

określona jako wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości (por. art. 36 ust. 4 u.p.z.p. in fine). Wskazać 

należy, że zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą sądów administracyjnych, niedopuszczalnym jest ustalenie 

stawki procentowej na poziomie zerowym. Jak podnoszone jest w licznych wyrokach, takie jej określenie 

niweczyłoby wolę ustawodawcy wskazującego na opłatę planistyczną, jako jeden z elementów systemu danin o 

charakterze publicznym, a także dochód budżetu gminy (por. wyrok WSA w Białymstoku z dnia 30 marca 2006 

r., II SA/Bk 100/06, LEX nr 194598; wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 28 lipca 2011 r., II SA/Wr 217/11, LEX 

nr 1087011; wyrok NSA w Warszawie z dnia 29 września 2010 r., II OSK 1430/10, LEX nr 746535).  
185

 Por. art. 37 ust. 6 u.p.z.p. Ustawodawca przewidział jednak możliwość ustalenia wysokości opłaty 

planistycznej również na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, co niewątpliwie 

ułatwiać będzie tym podmiotom podejmowanie racjonalnych decyzji dotyczących tak samego zbycia 

nieruchomości, jak i kształtowania konsekwencji finansowych jego dokonania (zob. art. 37 ust. 7 u.p.z.p.) 

Szacowanie wartości nieruchomości, w oparciu o które dochodzić będzie do wzajemnych rozliczeń pomiędzy 

gminą oraz właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości odbywa się na zasadach określonych 

w u.g.n. 
186

 Zob. art. 21 u.p.z.p. Od kosztów sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

odróżnić należy koszty, ponoszone przez organy uzgadniające projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, które w myśl art. 24 ust. 1 u.p.z.p. w zakresie swojej właściwości rzeczowej lub miejscowej, 

opiniują i uzgadniają, na swój koszt, odpowiednio projekt studium albo projekt planu miejscowego. Jak 

wskazuje Z. Niewiadomski, nie należy ich również utożsamiać z ekonomicznymi kosztami wejścia w życie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Koszty ekonomiczne uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, wynikające z konieczności realizacji inwestycji celu publicznego  

o charakterze ponadlokalnym uregulowane są art. 44 u.p.z.p. (zob. Z. Niewiadomski (red.), Planowanie…, 

 s. 231). 
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inwestycja ma znaczenie wojewódzkie bądź też z budżetu powiatu w przypadku jej 

powiatowego znaczenia
187

. Możliwym jest również ponoszenie kosztów ich sporządzenia 

przez inwestorów, zarówno publicznych jak i prywatnych, w części, w jakiej są one 

bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji przez danego inwestora inwestycji celu 

publicznego
188

. Skoro zatem wyjątki przewidziane w u.p.z.p. odnoszące się do ponoszenie 

kosztów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku  

z  realizacją inwestycji celu publicznego, niedopuszczalnym jest odnoszenie ich do 

przypadków zamiaru realizacji innego rodzaju inwestycji, niebędących kwalifikowanymi jako 

inwestycje celu publicznego
189

. 

W przypadku braku obowiązywania na danym terenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, proces budowlany – co do zasady – oparty zostać musi na 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
190

. Akt ten przybrać może jedną  

z dwóch form, w zależności od rodzaju planowanej przez inwestora inwestycji, stanowiąc 

bądź to decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji celu 

publicznego,bądź też decyzję o warunkach zabudowy dla pozostałych rodzajów 

przedsięwzięć
191

.Uzyskanie jednej z tych decyzji potwierdza, że określony sposób 

zagospodarowania terenu jest zgodny z przepisami u.p.z.p. i przepisami innych ustaw. 

Jednocześnie stanowi ona pozytywną weryfikację zamiarów inwestycyjnych podmiotu, który 

zwrócił się o jego wydanie
192

. W przypadku bowiem, gdy dane zamierzenie inwestycyjne 

pozostaje zgodne  

z prawem, właściwy organ administracyjny nie może odmówić wydania na rzecz inwestora 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
193

.  
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 Por. art. 21 ust. 2 pkt 1–3 u.p.z.p. 
188

 Zob. art. 21 u.p.z.p. Zauważenia wymaga przy tym, że regulacja wprost nie odnosi się do postępowania  

w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale powinna znajdować 

zastosowanie w takim przypadku (tak Z. Niewiadomski (red.), Planowanie…, s. 233). 
189

 Zob. Z. Niewiadomski (red.), Planowanie…, s. 232 oraz K. Małysa-Sulińska, Normy…, s. 182 i n. Wskazać 

jednak należy, że przedmiotowa regulacja, nie określa tak terminów oraz zasad jak i form dla egzekwowania 

przedmiotowych zobowiązań finansowych przez gminy, co niewątpliwie powoduje znaczne problemy w jej 

implementacji.  
190

 Zob. art. 4 ust. 2 u.p.z.p. 
191

 Por. art. 4 ust 2 u.p.z.p.  
192

Zob. art. 4 ust. 2 u.p.z.p., art. 50 ust.1 u.p.z.p. oraz art. 59 ust. 1 u.p.z.p. Por. też. wyrok SN z dnia 13 maja 

2016 r., III CSK 271/15, LEX nr 2067078. Wskazać należy, że taka konstrukcja jest nowością na gruncie 

polskiego ustawodawstwa. Poprzednio obowiązująca w tym zakresie u.z.p.1994 w art. 2 ust. 2 przewidywała 

bowiem możliwość uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania ternu tak w przypadku 

obowiązywania planu miejscowego na danym terenie, konkretyzując w swej treści jego ustalenia, jak i w 

przypadku braku planu miejscowego, stanowiąc konkretyzację powszechnie obowiązujących ustaw. 
193

 Zgodnie z art. 56 u.p.z.p., nie można odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli 

zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi. Równocześnie na mocy art. 64 ust. 1 u.p.z.p., 

powyższa regulacja znajduje zastosowanie w odniesieniu do decyzji o warunkach zabudowy. Przepisami 

odrębnymi, które stanowić jednakże mogą podstawę do odmowy wydania jednej z tych decyzji są w 
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Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na gruncie obecnych 

regulacji u.p.z.p. stanowi podstawę lokalizacji przedsięwzięć o szczególnym charakterze. 

Inwestycje celu publicznego, co do zasady, lokalizowane być bowiem powinny na podstawie 

ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a dopiero w przypadku jego 

braku na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
194

. Wydawana 

jest dla inwestycji kwalifikowanych jako inwestycje celu publicznego, przez które należy 

rozumieć działania o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, bez względu na status podmiotu 

podejmującego te działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów 

wymienionych w art. 6 u.g.n., określającym 19 rodzajów zamierzeń o charakterze 

planistycznym i inwestycyjnym uznawanych za cele publiczne, dodatkowo wskazując, że 

ustawy odrębne również mogą określać kategorie celów publicznych
195

. Zgodnie z art. 6 

u.g.n. celami publicznymi są: 1) wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i 

drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, 

obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji; 2) 

wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie; 3) wydzielanie 

gruntów pod lotniska, urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego, w tym rejonów 

podejść, oraz budowa i eksploatacja tych lotnisk i urządzeń; 4) budowa i utrzymywanie 

ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji 

płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych 

do korzystania z tych przewodów i urządzeń; 5) budowa i utrzymywanie sieci transportowej 

dwutlenku węgla; 6) budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do 

zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania 

ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania; 7) budowa oraz 

utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych 

urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 

powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, 

będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego; 8) opieka nad 

nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami; 9) ochrona Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie 

terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady oraz miejsc i pomników upamiętniających 

ofiary terroru komunistycznego; 10) budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów 

                                                                                                                                                                                     
szczególności przepisy:  pr. wod., u.g.n., u.o.l., u.d.p., u.o.z.o.z., u.u.i.ś., u.o.p., p.o.ś., p.g.g.,u.o.g.r.l., u.l.u., 

u.b.h.o.z. 
194

Por. art.50 ust.1 u.p.z.p. 
195

Zob.art. 2 pkt 5 u.p.z.p. 
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organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, uczelni publicznych, federacji podmiotów 

systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 165 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 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, obiektów sportowych; 11) budowa 

i utrzymywanie obiektów oraz pomieszczeń niezbędnych do realizacji obowiązków  

w zakresie świadczenia usług powszechnych przez operatora wyznaczonego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe
196

, a także innych obiektów  

i pomieszczeń związanych ze świadczeniem tych usług; 12) budowa i utrzymywanie 

obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa i ochrony granicy 

państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, w tym budowa  

i utrzymywanie aresztów śledczych, zakładów karnych oraz zakładów dla nieletnich;  

13) poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością górniczą; 

14) poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla 

oraz podziemne składowanie dwutlenku węgla; 15) zakładanie i utrzymywanie cmentarzy; 

16) ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej; 17) ochrona zagrożonych wyginięciem 

gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody; 18) wydzielanie gruntów pod publicznie 

dostępne samorządowe: ciągi piesze, place, parki, promenady lub bulwary, a także ich 

urządzanie, w tym budowa lub przebudowa; 19) wykonywanie urządzeń lub budowli 

służących zapobieganiu lub zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; 20) inne cele publiczne 

określone w odrębnych ustawach
197

. 

Nie wymagają jednak wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego roboty budowlane polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie 

powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego 

oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć 

wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko albo roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę
198

. W świetle 

u.p.z.p. z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego może 
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 Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm. 
197

 Spośród innych regulacji ustawowych, jakie określają cele publiczne, wskazać należy na art. 13 e. ustawy 

z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych 

zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1345), uznający za 

inwestycje celu publicznego w rozumieniu art. 6 u.g.n. wydzielanie gruntów w celu realizacji miejscowego 

planu odbudowy oraz regulacje specustaw inwestycyjnych (por. podrozdział 2.4.2. Szczególne regulacje  

w zakresie planowania przestrzennego w Polsce). 
198

 Por. art. 50 ust. 2 u.p.z.p. 
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wystąpić tak podmiot publiczny, jak i prywatny, o ile zamierza realizować szczególnego 

rodzaju przedsięwzięcie
199

. Jednak nie każda inwestycja stanowiąca realizację celów 

publicznych, stanowić będzie inwestycję celu publicznego w rozumieniu u.p.z.p., bowiem do 

uznania jej za takową koniecznym jest również, aby posiadała ona znaczenie lokalne bądź 

ponadlokalne, czyli co najmniej gminne, nie zaś tylko stanowiła wyraz interesu inwestora 

wnioskującego o jej wydanie
200

. 

W literaturze przedmiotu oraz orzecznictwie wskazuje się, że decyzje o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego stanowią przykład aktów związanych oraz 

deklaratoryjnych
201

. Oznacza to, że organ właściwy do ich wydania ocenia w trakcie 

postępowania administracyjnego, czy żądanie inwestora objęte treścią wniosku jest zgodne 

z przepisami prawa. W sytuacji stwierdzenia niezgodności, organ obowiązany jest do wydania 

decyzji odmownej, zaś w przypadku stwierdzenia zgodności z przepisami, organ administracji 

wydaje decyzję zgodną z wnioskiem inwestora
202

. Ustawodawca wskazał przy tym w sposób 

jednoznaczny, że jedynym powodem odmowy wydania decyzji nie może być wyłącznie jej 

niezgodność z którąś spośród zasad lub wartości wskazanych w art. 1 ust 2 u.p.z.p.  

Drugim rodzajem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

stanowiącym podstawę dla lokalizacji inwestycji, która nie posiada charakteru inwestycji celu 

publicznego, jest decyzja o warunkach zabudowy. Zmiana zagospodarowania terenu  

w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania, polegająca na budowie obiektu 

budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu 

użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, które nie są uznawane za inwestycje celu 

publicznego, wymaga wydania decyzji o warunkach zabudowy
203

. Z uwagi na tożsamość 

charakteru prawnego decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz decyzji  

o warunkach zabudowy, przedstawione poniżej rozważania w tym zakresie odnosić się będą 

do obu decyzji. Równocześnie jednak wskazać należy na niezwykłą popularność decyzji  

o warunkach zabudowy, która w większości gmin wywiera decydujący wpływ na 

zagospodarowanie przestrzenne i jest głównym wyrazem obranej koncepcji polityki 

przestrzennej na danym terenie
204

. Również zakres niniejszej pracy uzasadnia zwrócenie 
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 Por. wyrok z dnia 11 lipca 2018 r. WSA w Poznaniu, II SA/Po 86/18, LEX nr 2537258. 
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 Por. K. Małysa-Sulińska, Administracyjnoprawne aspekty…, s. 47. 
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 Zob. wyrok WSA w Warszawie z 29.10.2008 r., IV Sa/Wa 1360/08, LEX nr 528278; wyrok WSA  

w Krakowie z 1.08.2008, II SA/Kr 66/08, LEX nr 488142 oraz Z. Niewiadomski (red.), Planowanie…, s. 563.  
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 Zob. art. 56 u.p.z.p. 
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 Por. art. 4 ust 2 u.p.z.p. oraz art. 59 ust. 1 u.p.z.p. 
204

 M. J. Nowak, Decyzje o warunkach zabudowy jako instrument zarządzania przestrzenią w podmiejskich 

gminach przygranicznych, ST 2012, nr 10. s. 58-69. 
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szczególnej uwagi na charakter prawny tego instrumentu prawnego, służącego określeniu 

sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu
205

. 

W doktrynie przedmiotu problem charakteru prawnego decyzji lokalizacyjnej 

dyskutowany był już na gruncie poprzednichregulacji prawnych. Główny zakres owej 

dyskusji dotyczył zaś kwestii, czy decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

może w ogóle zostać uznana za decyzję administracyjną
206

. Dyskusja ta toczy się również  

w aktualnym stanie prawnym obowiązującym od 2003 r. Zgodnie z dominującym poglądem, 

decyzje określające warunki zabudowy i zagospodarowanie ternu są decyzjami 

administracyjnymi w rozumieniu k.p.a.
207

. Stwierdzić jednak należy, że przedmiotowe 

decyzje lokalizacyjne są decyzjami administracyjnymi szczególnego rodzaju
208

. 

Przyjmując bowiem podział na administracyjne akty prawne o charakterze 

konstytutywnym i deklaratoryjnym za zasadniczo adekwatny, przypomnieć jedynie należy, że 

pierwsze z nich kreują stosunki administracyjnoprawne, podczas gdy drugie jedynie 

potwierdzają skutki prawne wynikające już z samej mocy obowiązujących ustaw
209

. Próbując 

zaś dokonać oceny, czy decyzja określająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

stanowi akt o charakterze deklaratoryjnym czy też konstytutywnym, wskazać należy, iż 

zawiera ona w swej treści elementy właściwe dla obu rodzajów aktów. Na obszarach 

pozbawionych obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, normy 

ustawowe, stanowiące o sposobie zabudowy i zagospodarowania terenu nie określają tego 

sposobu w sposób zupełny. Tym samym, w treści decyzji lokalizacyjnych, również w sposób 

konstytutywny określane są wymogi dla realizacji planowanej inwestycji. Jednakże nie 

tworzy ona całkowicie nowego porządku prawnego, tak jak ma to miejsce w przypadku 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bowiem na obszarze nią objętym 
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 Zob. wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2018 r., II SA/Bd 934/17, LEX nr 2497038. 
206

 Zob. np. Z. Czernik, Treść i charakter prawny decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania 

terenu, ST, nr 10/1999, s. 60–61. 
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 Por. T. Bąkowski, Art. 59[w:]Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Kantor 

Wydawniczy Zakamycze 2004; K. Małysa-Sulińska, Rec.: I. Zachariasz (red.), Kierunki reformy prawa 

planowania i zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2012, Finanse Komunalne 2013, nr 10. s. 74-78 

oraz Z. Niewiadomski (red.), Planowanie…, s. 52, który jakkolwiek nie odmawia decyzji o warunkach 

zabudowy charakteru decyzji administracyjnej, wskazuje na jej swoistość na tle „klasycznych” decyzji 

administracyjnych. 
208

 Zdaniem I. Zachariasza, decyzja o warunkach zabudowy nie wykazuje cech decyzji administracyjnej, 

rozumianej jako akt stosowania prawa a strona postępowania o wydanie warunków zabudowy  

i zagospodarowania terenu nie ma materialnych cech strony w rozumieniu art. 28 k.p.a. Do jej wydania nie 

dochodzi bowiem w wyniku dokonania subsumpcji norm prawnych. Zdaniem autora decyzja o warunkach 

zabudowy jest zbliżona w swym charakterze do aktów stanowienia prawa. (zob. I. Zachariasz, Art. 59. 

[w:]Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz. LEX, 2013 oraz I. Zachariasz, Czy 

decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest decyzją administracyjną? [w:]I. Zachariasz 

(red.), Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2012, s. 154–172). 
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 Bliżej na ten temat zob. J. Zimmermann, Prawo…, s. 303 i n. 
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obowiązuje już porządek ukształtowany mocą obowiązujących ustaw. Przyjąć wobec tego 

należy, że decyzja określająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zawiera również 

stwierdzenie istnienia danego stanu faktycznego i prawnego czyli zawiera elementy 

deklaratoryjne. W literaturze przedmiotu taki dualizm aktów normatywnych został 

dostrzeżony i określony jako występowanie w ramach jednego aktu normatywnego nasilenia 

elementów właściwych dla charakteru deklaratoryjnego bądź konstytutywnego decyzji 

administracyjnej
210

. 

Kolejnym kryterium podziału aktów prawnych, jakie należy odnieść do decyzji 

określających warunki zabudowy i zagospodarowania ternu, stanowi kryterium 

zdeterminowania przez normę prawną, która może wyłączać możliwość rozstrzygania przez 

organ administracyjny w sytuacji uznania administracyjnego lub też dopuszczający taką 

możliwość
211

. W przypadku tzw. aktów związanych, organ administracji publicznej  

w sytuacji zaistnienia określonego stanu faktycznego nie posiada jakiegokolwiek wyboru 

działania, będąc zobligowanym do zastosowania danej normy w sposób określony wprost 

przez ustawodawcę. Tymczasem, warunki dla wydawania tzw. swobodnych aktów 

administracyjnych nie są wyczerpująco określone w normie prawnej stanowiącej podstawę 

ich wydania. Zastosowanie norm prawnych przy ich wydawaniu następuje zatem w sytuacji 

tzw. uznania administracyjnego
212

 w zakresie wyboru konsekwencji prawnych norm 

prawnych.  W literaturze przedmiotu wskazuje się, iż decyzja o warunkach zabudowy  

i zagospodarowania terenu jest aktem związanym, w drodze którego nie można nałożyć na 

inwestora jakichkolwiek niewynikających z regulacji prawnej ograniczeń
213

. Pozostaje ona 

zatem aktem związanym w tym znaczeniu, że organ jest zobowiązany wydać decyzję zgodną 
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 Tak E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2009, s. 191. Wskazać należy, iż  

w doktrynie występują też poglądy uznające decyzję o warunkach zabudowy za decyzję konstytutywną (por. Z. 
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3, s. 24-25. 
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 Bliżej na ten temat por. J. Zimmermann, Prawo…, s. 305.  
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 Od uznania administracyjnego odróżnić należy sytuację, w której organ administracyjny dokonuje wykładni 

przepisów ustawowych, stanowiącej indywidualizację norm prawnych na potrzeby konkretnego przypadku czy 

też skutki wywołane swobodną oceną dowodów w danej sprawie. Podobnie nie sposób potraktować jako 

przejawu uznania administracyjnego, okoliczności, że organ administracyjny dysponuje w przypadku 

wydawania decyzji o warunkach zabudowy, pewnym zakresem swobody w określaniu warunków  

i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy (por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 12 

września 2012 r., II SA/Kr 869/12, LEX nr 1222377; Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 11 marca 

2015 r., II SA/Go 57/15, LEX nr 1937389; Wyrok WSA w Łodzi z dnia 16 grudnia 2015 r., II SA/Łd 959/15, 

LEX nr 1945319; Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 20 maja 2016 r., II SA/Gl 1100/15, LEX nr 2050104; Wyrok 

NSA w Warszawie z dnia 15 września 2015 r., II OSK 1508/15, LEX nr 1918748). Jak wskazuje K. Małysa 

Sulińska, w odniesieniu do regulacji prawnych postepowania w sprawie wydawania decyzji o warunkach 

zabudowy występuje w nim „(…) tak duży zakres swobody, że możliwe jest właściwie dowolne określenie 

parametrów planowanego obiektu.” (zob. K. Małysa-Sulińska, Swoboda organów administracji publicznej  

w określaniu przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu, ST, nr 7-8/2015, s. 23).  
213

 Por. Z. Niewiadomski (red.), Prawna regulacja…, s. 119. 



163 
 

z żądaniem wnioskodawcy, o ile nie stwierdzi niezgodności wniosku z przepisami prawa.  

W przypadku zaś stwierdzenia takiej niezgodności, jest on zobowiązanym do wydania decyzji 

odmownej. Pogląd ten znajduje swe potwierdzenie w bogatym orzecznictwie sądów 

administracyjnych
214

.  

Kolejną kwestią pozostaje zaliczenie decyzji o warunkach zabudowy do tzw. aktów 

rzeczowych bądź osobowych. Treściowe powiązanie decyzji określającej warunki zabudowy  

i zagospodarowania terenu z daną nieruchomością, wydaje się wskazywać na jej 

przynależność do kategorii aktów rzeczowych. Jak zostało przyjęte w doktrynie przedmiotu, 

aktami rzeczowymi pozostają te, które regulują sytuację rzeczy, odnoszą się do jej statusu 

prawnego, podczas gdy za akty osobowe uznawane są akty, które regulują sytuację prawną 

osób fizycznych bądź prawnych
215

. Charakterystyczną cechą aktów rzeczowych jest 

przechodzenie uprawnień i obowiązków w odniesieniu do rzeczy na jej każdorazowego 

właściciela
216

, podczas gdy akty osobowe przyznają określone uprawnienia jej adresatowi, co 

wyklucza jednocześnie następstwo prawne w zakresie aktów osobowych. Podejmując próbę 

przyporządkowania decyzji określającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu do tak 

rozumianych aktów rzeczowych bądź osobowych, wskazać należy na okoliczność, że 

podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę w okresie ważności 

decyzji lokalizacyjnej pozostaje jedynie zindywidualizowany adresat tej decyzji
217

. W wyniku 

bowiem wydania decyzji określającej warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

dochodzi do określenia materialnoprawnego statusu jej adresata, nie zaś statusu samej 

nieruchomości. Potwierdza to rozwiązanie przyjęte przez ustawodawcę, który przewidział 

możliwość przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego podmiotu w trybie 

                                                           
214

 Zob. wyrok WSA w Krakowie z dnia 10 maja 2016 r., II SA/Kr 235/16, LEX nr 2056525; wyrok WSA  

w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2018 r., II SA/Kr 165/18, LEX nr 2493723; wyrok WSA w Białymstoku z dnia 

18 czerwca 2009 r., II SA/Bk 199/09, LEX nr 563629; wyrok WSA w Kielcach z dnia 5 września 2013 r., II 

SA/Ke 453/13, LEX nr 1462016. W tym kontekście wskazać należy na uznanie administracyjne, jakim 

dysponują organy uzgadniające treść decyzji o warunkach zabudowy, o których mowa w art. 53 ust. 4 w zw.  

z art. 64 ust. 1 u.p.z.p. Nie zostały one bowiem zobowiązane do uzgadniania treści tej decyzji w przypadku jej 

niesprzeczności z prawem. Ponadto, organ wydający decyzję o warunkach zabudowy, nie został wyposażony  

w kompetencję do ingerowania, czy też pominięcia treści uzgodnienia, w przypadku, gdy uzgodnienie zawiera 

uchybienia, tak jak ma to miejsce w przypadku uzgodnień dokonywanych w procedurze uchwalania studium 

bądź miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zob. art. 24 ust. 2 u.p.z.p.) Jednakże, stwierdzone 

istnienie po stronie organów uzgadniających sytuacji uznania administracyjnego nie powinno wpływać na 

odmówienie decyzji o warunkach zabudowy charakteru decyzji związanej.   
215

 Zob. J. Zimmermann, Prawo…, s. 307. Odrębną kwestią w tym kontekście pozostaje fakt, iż zarówno akty 

rzeczowe jak i osobowe skierowane są do określonych adresatów, co jednak nie wpływa w żaden sposób na 

kwalifikację aktów do którejś z powyższych kategorii.  
216

 Tak E. Ochendowski, Prawo…, s. 195. 
217

 Por. wyrok NSA w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2010 r., II OSK 646/09, LEX nr 597749 oraz wyrok WSA 

w Krakowie z dnia 23 sierpnia 2016 r., II SA/Kr 687/16, LEX nr 2120619. 
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art. 63 ust. 5 u.p.z.p.
218

, o ile podmiot ten przyjmuje wszystkie warunki w tej decyzji 

określone
219

. Tym samym, skutki prawne tej decyzji nie odnoszą się z mocy prawa do 

podmiotów niebędących pierwotnie stronami stosunku administracyjnoprawnego powstałego 

na skutek wydania decyzji, które następczo uzyskały tytuł prawny do nieruchomości objętej 

jej treścią. Nie można tym samym w odniesieniu do decyzji określających warunki zabudowy 

i zagospodarowania terenu posługiwać się konstrukcją następstwa prawnego, tak 

charakterystyczną dla aktów rzeczowych
220

. Ponadto, wskazać należy na przewidzianą przez 

ustawodawcę dopuszczalność wydania kilku podmiotom decyzji o lokalizacyjnej  

w odniesieniu do tej samej nieruchomości, ale w zakresie odmiennych zamierzeń, oraz kilku 

decyzji dotyczących różnych zamierzeń temu samemu podmiotowi
221

. Mając powyższe na 

uwadze, odmówić należy decyzji określającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

charakteru aktu rzeczowego, wskazując dodatkowo na fakt, iż jej wydanie nie skutkuje 

nadaniem określonej nieruchomości szczególnego statusu prawnego, czyniąc to jednak  

w stosunku do jej adresata poprzez regulację jago sytuacji prawnej w odniesieniu do 

nieruchomości. Tym samym, przedmiotem wskazanych decyzji lokalizacyjnych pozostają 

indywidualne uprawnienia podmiotu, który wystąpił z wnioskiem o jej wydanie. 

Odnośnie charakterystycznych dla decyzji określających warunki zabudowy  

i zagospodarowania terenu skutków prawnych, w pierwszej kolejności wskazać należy, że 

obok elementów właściwych dla każdej decyzji administracyjnej, decyzja te zawierają 

informacje dla inwestora odnośnie działań, jakie na ich podstawie może on podejmować 

wobec nieruchomości objętych ich treścią
222

. Przedmiot takiej decyzji stanowią zatem nie 

tylko uprawnienia i obowiązki adresata decyzji, ale także elementy o charakterze 

                                                           
218

 Wskazać należy, że tożsama regulacja nie została przewidziana przepisami u.p.z.p. dla decyzji ustalającej 

lokalizację celu publicznego. 
219

 Zdaniem Z. Niewiadomskiego, brzmienie przepisu implikuje zakaz przenoszenia decyzji o warunkach 

zabudowy w częściach na różnych inwestorów. Zob. Z. Niewiadomski (red.), Planowanie…, s. 639. 
220

 Tak J. Goździewicz-Biechońska, Decyzja o warunkach…, s. 95 i n. oraz E. Szczygłowska, Sukcesja 

uprawnień i obowiązków administracyjnych, Warszawa 2009, s. 17 i n. 
221

 Zgodnie z art. 63 ust. 1 u.p.z.p., w odniesieniu do tego samego trenu decyzje o warunkach zabudowy można 

wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy. Wskazać jednak należy, że ustawodawca nie określił regulacji 

u.p.z.p. wprost, czy w odniesieniu do tego samego terenu możliwym jest wydanie decyzji ustalającej lokalizację 

inwestycji celu publicznego dla kilku wnioskodawców. W literaturze przedmiotu podniesione jednak zostało, że 

z uwagi na identyczne założenia odnośnie konstrukcji prawnej decyzji lokalizacyjnych oraz z uwagi na 

brzmienie art. 65 ust. 1 u.p.z.p., który wskazuje na konieczność stwierdzenia wygaśnięcia również decyzji 

ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w przypadku gdy inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na 

budowę, przyjąć należy odpowiednie zastosowanie przepisu art. 63 ust. 1 u.p.z.p. w odniesieniu do decyzji 

ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego (por. Z. Niewiadomski (red.) Planowanie…, s. 630 oraz M. 

Szewczyk [w:] Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kruś, Prawo…, s. 372 i n.) 
222

Zob art. 107 k.p.a. oraz art. 54 u.p.z.p. w zw. z 64 ust. 1 u.p.z.p. 
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informacji
223

, stanowiące określenie rodzaju inwestycji, warunków i szczegółowych zasad 

zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych,  

w szczególności w odniesieniu do warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, obsługi w zakresie infrastruktury technicznej  

i komunikacji, wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich, ochrony obiektów 

budowlanych na terenach górniczych, a także linii rozgraniczających teren inwestycji, 

wyznaczonych na mapie w odpowiedniej skali
224

. 

Prawidłowe określenie parametrów inwestycji w decyzji określającej warunki 

zabudowy i zagospodarowania terenu ma niezwykle istotne znaczenie dla inwestora z uwagi 

na dalsze etapy procesu budowlanego, które będą prowadzone w oparciu o to rozstrzygnięcie. 

Wydaje się zatem, że prezentowane w literaturze stanowisko, iż decyzja o warunkach 

zabudowy pełni funkcję substytutu planu miejscowego należy przyjmować dość 

sceptycznie
225

. Odmienny charakter prawny miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, będącego aktem prawa miejscowego o powszechnej mocy obowiązującej na 

danym terenie, jak również odmienny cel wydawania tych aktów, wskazuje na wyjątkową 

jedynie możliwość wykorzystywania decyzji o warunkach zabudowy dla celów 

prowadzonego przez inwestora procesu budowlanego. Centralnym przepisem w kontekście 

decyzji o warunkach zabudowy pozostaje art. 61 u.p.z.p., którego konstrukcja wskazuje w 

sposób jednoznaczny na możliwość wydania tej decyzji jedynie w tych przypadkach, gdy 

istniejąca zabudowa pozwala na ustalenie warunków urbanistycznych dla realizacji danej 

inwestycji. Jak słusznie wskazuje M. Szewczyk, na skutek zniesienia przez ustawodawcę 

                                                           
223

 Zob. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 6 lutego 2013 r., IV SA/Po 1036/12, LEX nr 1287173, w którym 

stwierdzono, że „co do zasady ustalanie wskaźników i wymiarów planowanej zabudowy jest podawane  

w maksymalnej wielkości. Jednakże ostateczne, dokładne i precyzyjne wymiary planowanej zabudowy 

kubaturowej ustalone zostaną w postępowaniu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Precyzyjne 

określanie tych wskaźników zwykle nie jest konieczne z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć decyzja  

o warunkach zabudowy, czyli ustaleniu jaki rodzaj zabudowy w danym terenie może powstać z zachowaniem 

zastanego tam ładu przestrzennego.” 
224

 Zob. art. 54 w zw. z art. 64 ust. 1 u.p.z.p. 
225

 Na gruncie u.p.z.p. decyzja określająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu jawi się jako 

zamiennik miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bowiem na kolejnym etapie procesu 

budowlanego, czyli w procedurze uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę, organ administracji publicznej 

weryfikuje zgodność inwestycji bądź z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź 

z postanowieniami decyzji określającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Jednak wyniki 

prowadzonej wykładni systemowej i funkcjonalnej wskazują na znaczne odrębności pomiędzy tymi 

rozstrzygnięciami. O ile bowiem procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

zmierza do ustanowienia aktu prawa miejscowego, którego celem jest ustalenie lokalnego porządku 

planistycznego, o tyle celem decyzji określającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, będącej aktem 

stosowania prawa, jest przesądzenie o zgodności lokalizacji inwestycji z przepisami ustawowymi (zob.  

Z. Niewiadomski (red.), Prawna regulacja…, s. 222 i n. oraz J. Goździewicz-Biechońska, Wadliwość decyzji 

administracyjnych w procesie inwestycyjno-budowlanym. Warszawa 2011, s. 44 i n.) 
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zasady zabudowy planowej na gruncie u.p.z.p., w obecnym stanie prawnym miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem koniecznym dla korzystania  

z nieruchomości w celach inwestycyjnych, bowiem zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenu mogą być również określone w drodze decyzji o warunkach zabudowy
226

. Jak jednak 

wskazano powyżej, niewystarczająca jak dotąd liczba obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego czyni z decyzji o warunkach zabudowy narzędzie  

w praktyce zastępujące postanowienia miejscowych planów – według autorki – w zbyt 

szerokim zakresie. 

W literaturze przedmiotu, jak i orzecznictwie sądów administracyjnych, dość 

powszechnie wskazywane jest, iż decyzja określająca warunki zabudowy i zagospodarowania 

terenu posiada charakter promesy, który przesądza niejako o treści kolejnych decyzji 

wydawanych w toku procesu budowlanego
227

. Organ wydający decyzję o pozwoleniu na 

budowę jest bowiem związany ustaleniami zawartymi w decyzji określającej warunki 

zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz przedmiotowym zakresem jej rozstrzygnięcia
228

. 

Zasadniczą bowiem rolą decyzji lokalizacyjnej jest stworzenie na potrzeby prowadzonego 

procesu budowlanego sytuacji pewności, że planowana zmiana zagospodarowania 

przestrzennego pozostaje w zgodzie z obowiązującym porządkiem prawnym
229

. Posiada ona 

zatem charakter deklaratoryjny, stwierdzając zgodność planowanego przedsięwzięcia  

z porządkiem przestrzennym obowiązującym na danym obszarze, a ponieważ jest wydawana 

na obszarach bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to potwierdza 

zgodność takiego przedsięwzięcia z ogólnym, ukształtowanym mocą obowiązujących ustaw 

porządkiem przestrzennym
230

. Nie stanowi również upoważnienia czy też samoistnej 

podstawy prawnej do rozpoczęcia inwestycji.  Jedynym zaś przejawem wykonalności tego 

aktu jest wydanie na jego podstawie pozwolenia na budowę
231

.   

Decyzja określająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, co do zasady, 

może również wywoływać skutki prawne związane tak z ograniczeniem w korzystaniu  

z nieruchomości, jak i zmianami jej wartości w skutek ustalenia nowych zasad zabudowy  

                                                           
226

 Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kuś, Prawo…, s. 206. 
227

 Por. Z. Niewiadomski (red.), Planowanie…, s. 558; W. Szwajdler, Aspekty prawne…, s. 80; wyrok NSA w 

Warszawie z dnia 10 czerwca 2016 r., II OSK 2433/14, LEX nr 2117145; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 27 

kwietnia 2016 r., IV SA/Po 88/16, LEX 2067997; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 r. IV SA/Po 

799/13, LEX nr 1424667; wyrok WSA w Kielcach z dnia 11 kwietnia 2013 r., II SA/Ke 130/13, LEX nr 

1310162.  
228

 Por. art. 55 u.p.z.p. w zw. z art. 64 ust. 1 u.p.z.p. 
229

 Z. Niewiadomski (red.), Planowanie…, s. 557 oraz wyrok WSA w Warszawie z dnia 31 lipca 2007 r., IV 

SA/Wa 742/07, LEX nr 355299. 
230

 Ten porządek przestrzenny kształtowany jest przede wszystkim przepisami u.p.z.p.  
231

 Zob. wyrok NSA z dnia 23 października 2006 r., II OZ 1059/05, LEX nr 284445. 
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i zagospodarowania terenu. Jeżeli bowiem na skutek wydania decyzji o warunkach zabudowy 

dojdzie do uniemożliwienia lub ograniczenia korzystania z nieruchomości bądź też zmiany jej 

wartości, odpowiednie zastosowanie znajdą właściwe dla miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego przepisy w zakresie roszczeń odszkodowawczych
232

 bądź 

obowiązku uiszczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
233

. 

Wskazać należy jednak, że zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w orzecznictwie sądów 

administracyjnych, nie zostało dotychczas wypracowane jednolite stanowisko odnośnie 

możliwości ustalenia opłaty planistycznej wobec osób, które będąc właścicielami 

nieruchomości, uzyskały decyzję określającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,  

a następnie dokonały sprzedaży tej nieruchomości
234

. 

Jakkolwiek lokalizacja farm fotowoltaicznych możliwa jest zarówno w oparciu  

o ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak i na podstawie 

decyzji o warunkach zabudowy
235

, obowiązywanie w czasie decyzji określających warunki 

zabudowy  

terenu oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uzasadnia twierdzenie, że 

najkorzystniejszą dla inwestorów zamierzających realizować inwestycje stanowiące farmy 

fotowoltaiczne jest sytuacja, w której proces budowlany prowadzony jest w oparciu  

o ustalenia obowiązującego na danym terenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego odpowiadającego w swej treści ich zamierzeniom inwestycyjnym. Odmiennie 

określone przesłanki tzw. legitymacji skargowej, zdają się być główną przyczyną dla takiego 

twierdzenia. O ile bowiem, weryfikacja decyzji o warunkach zabudowy zasadniczo przebiega 

w oparciu o ogólne regulacje k.p.a. w zakresie postępowania odwoławczego
236

, stwierdzenia 

nieważności
237

 czy też postępowania wznowieniowego
238

, które to postępowania inicjowane 

mogą być przez podmioty będące stronami postępowania, i które ponadto są w stanie 

wykazać, że sprawa ustalenia warunków zabudowy dotyczy ich interesu prawnego
239

, o tyle 
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 Bliżej na ten temat zob. Z. Niewiadomski (red.), Planowanie…, s. 636 i n. 
233

 Por. art. 58 ust. 2 u.p.z.p. oraz art. 63 ust. 3 u.p.z.p. i art. 36 i 37 u.p.z.p. 
234

 Por. np. wyrok NSA w Warszawie z dnia 17 maja 2017 r., II OSK 2321/15, LEX nr 2346735; wyrok WSA  

w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2013 r., II SA/Gd 72/13, LEX nr 1310539;  wyrok NSA z dnia 22 lipca 2011 r.,  

II OSK 1193/10, LEX nr 1083573 oraz M. Kruś, i M. Szewczyk, Plan miejscowy a decyzja o warunkach 

zabudowy, ZNSA, 2018, nr 2. s. 35-52. 
235

 Szerzej na temat lokalizacji farm fotowoltaicznych zob. podrozdział 3.1. Ustalanie lokalizacji farm 

fotowoltaicznych w oparciu o ogólne regulacje w zakresie planowania przestrzennego. 
236

 Zob. art. 127–140 k.p.a. 
237

 Zob. art. 156–160 k.p.a. 
238

 Zob. art. 145–152 k.p.a. 
239

 Podmiotami uprawnionymi do inicjowania postępowań administracyjnych mających na celu wzruszenie 

decyzji administracyjnej obok organów działających z urzędu, są strony danego postępowania (por. art. 127 § 1 

k.p.a., art. 157 § 2 oraz 147 k.p.a.) W myśl zaś art. 28 k.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub 
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dla zainicjowania sporu związanego z uchwaleniem planu miejscowego określonej treści, albo 

związanego z odmową jego uchwalenia wymaga już wykazania, że uchwała rady gminy 

podjęta w takiej sprawie nie tylko dotyczy, ale również narusza interes prawny takiego 

podmiotu
240

, przy czym podmiot inicjujący postępowanie nie musi już legitymować się 

przymiotem strony postępowania. Aby zaś skarga taka została uwzględniona, niezbędnym jest 

wykazanie, że naruszenie interesu prawnego związane jest z jednoczesnym naruszeniem 

obiektywnego porządku prawnego, określonej normy prawa materialnego
241

. Ponadto, 

związek pomiędzy własną, indywidualną sytuacją prawną podmiotu skarżącego, a zaskarżoną 

uchwałą musi istnieć już w chwili wnoszenia skargi, a nie w przyszłości oraz powodować 

winien następstwo w postaci ograniczenia lub pozbawienia konkretnych uprawnień albo 

nałożenia obowiązków. Nie jest zatem wystarczające dla uwzględnienia skargi, wykazanie 

samej potencjalnej możliwości naruszenia interesu prawnego w przyszłości
242

. Z tego też 

punktu widzenia, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego przedstawiają sobą dla 

inwestora istotne walory, których nie posiadają decyzje o warunkach zabudowy, które o wiele 

łatwiej wzruszyć, wyeliminować z porządku prawnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub 

obowiązek. 
240

 Por. art. 101 ust 1 u.s.g. w zw. z art. 3 § 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), dalej jakop.p.s.a. 
241

 Tak  wyrok NSA w Warszawie z dnia 14 lutego 2018 r., II OSK 618/16, LEX nr 2491650. 
242

 Tak wyrok WSA w Olsztynie z dnia 15 lutego 2018 r., II SA/Ol 35/18, LEX nr 2452700. 
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2.4.2.Szczególne regulacje w zakresie planowania przestrzennego w Polsce 

 

 Przedstawiony w poprzednim rozdziale systemplanowania i zagospodarowania 

przestrzennego oparty jest na przepisach u.p.z.p., bazowej regulacji, zaliczanejdo gałęzi 

prawa administracyjnego. Równocześnie, powszechnie przyjętym jest, że normy prawa 

administracyjnego dzielone są na trzy podstawowe kategorie, a to normy ustrojowe, normy 

materialne oraz normy proceduralne
1
.O ile w odniesieniu do norm proceduralnych, 

zasadniczo przyjąć można, żeumieszczone one zostały w ramach regulacji k.p.a.
2
, to już  

w odniesieniu do norm materialnych prawa administracyjnego wskazać należy, że nie zostały 

one skodyfikowane, jednocześniestanowiącniezmiernie obszerny zbiór, obejmujący 

różnorodne dziedziny prawa administracyjnego, a to np. prawo ochrony środowiska, prawo 

budowlane czy prawo planowania i zagospodarowania przestrzennego
3
.  

W doktrynie przedmiotu obszernie analizowana jest obecnie problematyka związana  

z postępującą emancypacją poszczególnych dziedzin prawa administracyjnego, co  

w konsekwencji prowadzi tak do atomizacji samego prawa administracyjnego,jak  

i autonomizacji poszczególnych jego dziedzin, uznawanych dotychczas za jakkolwiek 

szczegółowe, to jednak stanowiące segmenty prawa administracyjnego
4
. Nie jest celem 

                                                 
1
 Normy ustrojowe to te, które kształtują strukturę organów administracji publicznej, określają ich status prawny 

oraz wzajemne powiązania pomiędzy organami. Normy materialne prawa administracyjnego określają zaś 

sposób zachowania czyli prawa i obowiązki adresatów tych norm, którymi mogą być tak organy administracji 

publicznej jak i obywatele oraz innego rodzaju podmioty prawa, które to prawa i obowiązki powstają z mocy 

prawa powszechnie obowiązującego lub też w skutek wydania przez organ administracji publicznej określonego 

aktu administracyjnego. Normy proceduralne zaś stanowią o regulacji toku działań organów administracji 

publicznej celem realizowania norm materialnych prawa administracyjnego (tak J. Zimmermann, Prawo 

administracyjne, Kraków 2006, s. 41–42. Por. też E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, 

Toruń 1994, s. 30). Obok nich występują również normy zadaniowe, kompetencyjne, określające zakres 

działania, określające formy działania, odsyłające oraz przejściowe, a także szczególna kategoria norm 

kształtujących ład przestrzenny (por. K. Małysa-Sulińska, Normy kształtujące ład przestrzenny, Warszawa 2008, 

s. 60 i n.  
2
 Wskazać należy, że pojęcie postepowania administracyjnego w doktrynie przedmiotu występuje funkcjonuje w 

dwóch ujęciach, jako postępowanie administracyjne sensu largo i sensu stricto. I tak, w ujęciu szerokim 

postępowanie administracyjne postrzegane jest jako całokształt przepisów proceduralnych prawa 

administracyjnego, zaliczając do niego również przepisy proceduralne zawarte w u.p.z.p. W ujęciu zaś wąskim, 

postępowaniem administracyjnym uznawane są jedynie te spośród przepisów prawnych, które regulują 

działalność organów administracji publicznej polegającą na wydawaniu decyzji administracyjnych. W doktrynie 

wyróżniane są też trzy rodzaje postępowań administracyjnych, a to postępowania ogólne, prowadzone jedynie  

w oparciu o przepisy k.p.a., postępowania odrębne, w toku których przepisy k.p.a. stanowią legi generali obok 

właściwych dla danego przypadku legi speciali, oraz postępowania wyłączone całkowicie spod regulacji k.p.a. 

Szerzej na ten temat zob. H. Knysiak-Molczyk, Jednolitość procedury – mit, standard legislacyjny czy 

niezrealizowany postulat w sferze regulacji prawa administracyjnego? –dwugłos, [w:] M. Błachucki,  

T. Górzyńska (red.), Źródła prawa administracyjnego a ochrona wolności i praw obywateli, Warszawa 2014, s. 

33 i 36. 
3
 Tak H. Knysiak-Molczyk, Jednolitość procedury..., s. 34 

4
 Por. np. P. Gołaszewski, J. Jagielski, O problemach z prawem administracyjnym oraz niektórych węzłowych 

zagadnieniach tego prawa (kilka refleksji z teraźniejszej i przyszłej perspektywy) [w:]J. Jagielski (red.),  

M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne dziś i jutro, Warszawa 2018, s. 27 i n. 
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niniejszej pracy udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy przywołany proces doprowadził już do 

całkowitej emancypacji prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, autorka 

uważa jednak za uzasadnione jej charakterem wskazanie w tym miejscu na postępującą 

fragmentaryzację w obrębie samego prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego. 

Jej głównym przejawemzdają się być wprowadzane przez ustawodawcę szczególne regulacje 

ustawowe, zawierające normy prawne o charakterze tak materialnym, jak i procesowym, 

stanowiące kategorię lex specialis w stosunku do u.p.z.p. oraz k.p.a. W literaturze przedmiotu 

ustawy te dość powszechnie nazywane są specustawami inwestycyjnymi
5
.Przedmiot ich 

regulacji dotyczy zasadniczoprzygotowania i realizaci inwestycji o szczególnym znaczeniu 

krajowym, regionalnym bądź też lokalnym. Bezpośrednią przyczyną 

ichwprowadzenia,założonym celem jaki mają osiągnąć, jest zaś przyśpieszenie oraz 

uproszczenie procesu realizacji danej kategorii inwestycji,z uwagi na ich specyficzne 

uwarunkowania ekonomiczne, społeczno-polityczne, techniczne oraz prawne
6
. Nie bez 

znaczenia przy ich uchwalaniu były zapewne kwestie związane z koniecznością szybkiego i 

sprawnego wykorzystywania unijnych środków finansowych przeznaczanych na realizację 

inwestycji  

o szczególnym znaczeniu infrastrukturalnym, którymi zasadniczo są inwestycje objęte 

przepisami specustaw
7
. Niezależnie od oceny samej zasadności wprowadzania tego rodzaju 

regulacji, bezspornym zdaje się jednak, że w drodze tych regulacjinie powinnodochodzić do 

naruszeniapodstawowych standardów państwa prawa, w szczególności zaś w zakresie 

minimalnego standardu formalnych i materialnych gwarancji ochrony praw i wolności 

jednostek. W tym właśnie kontekście, w literaturze przedmiotu wskazuje się na rozliczne 

                                                 
5
 Por. np. M. Jaśkowska, Atomizacja procedury administracyjnej a tworzenie specustaw inwestycyjnych, [w:]  

M. Błachucki, T. Górzyńska (red.), Źródła prawa…, s. 70; M. Hadel, Fragmentaryzacja prawa 

administracyjnego w wyniku obowiązywania „specustaw”, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2018, nr 

2, s. 150 i n.; P. Korzeniowski, 5. Lokalizacja inwestycji celu publicznego w projekcie Kodeksu urbanistyczno-

budowlanego, [w:] Prawo administracyjne dziś i jutro, T. Bąkowski (red.,) Wolters Kluwer Polska 2018; T 

Bąkowski, K. Kaszubowski, Regulacje tak zwanych specustaw inwestycyjnych wobec samodzielności i władztwa 

planistycznego gminy [w:] I. Niżnik-Dobosz (red.), Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa 

administracyjnego. Publiczne prawo rzeczowe, Warszawa 2012. 
6
 Tak M. Kamiński, Postepowania administracyjne szczególne (odrębne) w sprawach z zakresu przygotowania  

i realizacji inwestycji infrastrukturalnych, [w:] I. Niżnik-Dobosz (red.), Przestrzeń i nieruchomości…s. 283. 
7
 Przykładowo wskazać należy na możliwość finansowania inwestycji infrastrukturalnych ze środków Funduszu 

Spójności, którego głównym celem pozostaje zredukowanie dysproporcji gospodarczych i społecznych oraz 

promowanie zrównoważonego rozwoju głównie poprzez inwestycje w zakresie infrastruktury transportowej. 

Zob. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności  

i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 

(Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 347, str. 320 z późn. zm.) 
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wątpliwości związane tak z odstępstwami od stosowania norm procesowych zawartych  

w k.p.a.,jak i licznymi derogacjami lub modyfikacjami norm o charakterze materialnym 

w treści specustaw inwestycyjnych
8
. Główny przedmiot modyfikacji stanowiąbowiemprzede 

wszystkim ogólne regulacje w zakresie wydawania decyzji koniecznych dla prawidłowego 

prowadzenia procesu budowlanego, w tym również decyzji określających warunki zabudowy 

i zagospodarowania terenu, które zastępowane są przepisami umożliwiającymi rozstrzyganie 

różnych spraw administracyjnych w drodze jednej decyzji administracyjnej, a także zmiany 

określonych w k.p.a. regulacji w przedmiocie dokonywania zawiadomień oraz doręczeń, 

a takżestandardów kontroli decyzji administracyjnych.Zauważenia przy tym wymaga, że  

z uwagi na różnorodność norm administracyjnego prawa materialnego oraz ich bezpośredni 

związek z normami procesowymi, niemożliwym wydaje sięskonstruowanie takiego 

jednolitego systemu norm kształtujących uniwersalne postępowanie administracyjne, który 

byłby odpowiedni dla realizacji wszystkich norm administracyjnego prawa materialnego.  

Przedmiotem dalszej analizy będązatemjedynie wybrane regulacje specustaw inwestycyjnych, 

których przepisy kształtują problematykę lokalizacji planowanych w sposób odmienny niż 

ujęty w przepisach u.p.z.p. 

 Pierwszą regulacją ustawową, która zawiera przepisy o charakterze lex specialis 

w odniesieniu do regulacji k.p.a. jak i u.p.z.p., kształtując szczególne zasady i warunki 

przygotowania inwestycji, dotyczących linii kolejowych, w tym warunki ich lokalizacji oraz 

nabywania nieruchomości na ten cel oraz właściwe w sprawie organy stanowi ustawa z dnia 

28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
9
. Możliwość zastosowania przedmiotowej 

regulacji podyktowana jest tak charakterem samej inwestycji, która musi stanowić inwestycję 

dotyczącą linii kolejowej, jak i charakterem podmiotu inicjującego postępowanie w sprawie 

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. W tym kontekście warto wskazać na 

brak definicji ustawowej pojęcia inwestycji dotyczącej linii kolejowej. Analizowana regulacja 

zawiera natomiast definicje legalne szeregu innych terminów takich jak linia kolejowa
10

, linia 

                                                 
8
 Por. M. Kamiński, Postepowania administracyjne szczególne (odrębne)…,s. 283 oraz przywołana tam 

literatura. 
9
 Dz. U. z 2019 r. poz. 710 z późn. zm., dalej jakou.t.k. Zaznaczenia przy tym wymaga, że przedmiot regulacji 

u.t.k. jest stosunkowo szeroki, określając zasady korzystania z infrastruktury kolejowej, zarządzania 

infrastrukturą kolejową i jej utrzymania, zasady prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów 

kolejowych, warunki techniczne eksploatacji pojazdów kolejowych, warunki zapewnienia interoperacyjności 

systemu kolei na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czy wreszcie zasady i instrumenty regulacji transportu 

kolejowego, czas pracy pracowników kolei wykonujących interoperacyjne usługi transgraniczne oraz zasady 

ochrony praw pasażerów w transporcie kolejowym (por. art. 1 u.t.k.) 
10

 Zgodnie z art. 4 pkt 2 u.t.k., przez linię kolejową rozumieć należy wyznaczoną przez zarządcę infrastruktury 

drogę kolejową przystosowaną do prowadzenia ruchu pociągów. 
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kolejowa o znaczeniu państwowym
11

, linia kolejowa o znaczeniu obronnym
12

, linia kolejowa 

o znaczeniu wyłącznie obronnym
13

, czy wreszcie pojęć droga kolejowa
14

, odcinek linii 

kolejowej
15

, przyległy pas gruntu
16

, a także pas gruntu pod linię kolejową
17

. Jak wskazano  

w wyroku NSA, pojęcia inwestycji dotyczącej linii kolejowej nie można utożsamiać jedynie  

z samą linią kolejową, bowiem przygotowanie inwestycji dotyczącej linii kolejowej  

w rozumieniu u.t.k. może obejmować również przedsięwzięcia, które nie będąc jakkolwiek 

linią kolejową są z nią jednak ściśle związane i dla jej realizacji niezbędne
18

. Wskazać należy, 

że postępowanine w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej 

wszczęte być może jedynie na wniosek złożony przez Spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. lub właściwą jednostką samorządu terytorialnego
19

. Organem właściwym dla jej 

wydania jest zaś wojewoda, który powinien rozstrzygnąć w terminie 3 miesięcy od dnia 

otrzymania wniosku, przy czym termin ten ma charakter jedynie instrukcyjny, nie jest 

również przewidziana możliwość nałożenia kary pieniężnej na wojewodę w przypadku jego 

uchybienia
20

. Podobnie jak decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, również 

decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej kumuluje w sobie rozstrzygnięcia innych 

decyzji właściwych dla procesu budowlanego, a to decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego, decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości, a także decyzji  

                                                 
11

 Zgodnie z art. 4 pkt 2a u.t.k., przez linię kolejową o znaczeniu państwowym rozumieć należy istniejącą lub 

projektowaną linię kolejową, której budowa, utrzymanie i eksploatacja uzasadniona jest ważnymi względami 

gospodarczymi, społecznymi, ekologicznymi lub obronnymi. 
12

 Zgodnie z art. 4 pkt 2b u.t.k., przez linię kolejową o znaczeniu obronnym rozumieć należy linię kolejową, o 

znaczeniu państwowym, której utrzymanie i eksploatację uzasadniają względy obronności państwa, w tym 

potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych w czasie podwyższenia gotowości 

obronnej państwa i w czasie wojny, planowaną do objęcia osłoną techniczną. 
13

 Zgodnie z art. 4 pkt 2c u.t.k., przez linię kolejową o znaczeniu wyłącznie obronnym rozumieć należy  linię 

kolejową, o znaczeniu państwowym, dla której jedynym kryterium zaliczenia do linii o znaczeniu państwowym 

są względy obronności państwa, w tym potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych 

we wszystkich stanach gotowości obronnej państwa i w czasie wojny. 
14

 Zgodnie z art. 4 pkt 1a u.t.k., przez drogę kolejową rozumieć należy tor kolejowy albo tory kolejowe wraz  

z elementami wymienionymi w pkt 2–12 załącznika nr 1 do u.t.k., o ile są z nimi funkcjonalnie połączone, 

niezależnie od tego, czy zarządza nimi ten sam podmiot. 
15

 Zgodnie z art. 4 pkt 5 u.t.k., przez odcinek linii kolejowej rozumieć należy część linii kolejowej zawartą 

między stacjami węzłowymi albo między punktem początkowym lub końcowym linii kolejowej i najbliższą 

stacją węzłową. 
16

 Zgodnie z art. 4 pkt 3 u.t.k., przez przyległy pas gruntu rozumieć należy grunty wzdłuż linii kolejowych, 

usytuowane po obu ich stronach, przeznaczone do zapewnienia bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego. 
17

 Zgodnie z art. 4 pkt 3a u.t.k., przez pas gruntu pod linię kolejową rozumieć należy powierzchnię gruntu 

wykorzystywaną do budowy lub przebudowy linii kolejowej określoną w decyzji o ustaleniu lokalizacji linii 

kolejowej. 
18

 Por. wyrok NSA w Warszawie z dnia z dnia 31 sierpnia 2011 r., II OSK 1181/11, LEX nr 1151821. 
19

 Por. art. 9o ust. 1 u.t.k. 
20

 Por. art. 9o ust 1 i 7 u.t.k. 
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o wywłaszczeniu nieruchomości
21

. Przy czym nie zawiera jednak w swej treści 

rozstrzygnięcia właściwego dla decyzji o pozwoleniu na budowę.  

Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, poza oczywistymi jej elementami 

określonymi w art. 107 k.p.a.,  zawiera w szczególności określenie linii rozgraniczających 

teren, warunków technicznych realizacji przedsięwzięcia, warunków wynikających z prawnie 

chronionych potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz 

potrzeb obronności państwa, a także wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich,  

a nadto zatwierdza podział nieruchomości oraz określa ograniczenia w korzystaniu  

z nieruchomości w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla 

prowadzenia inwestycji kolejowej i oznacza nieruchomości podlegające wywłaszczeniu
22

. 

Uzyskane w ten sposób prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane 

umożliwia skuteczne ubieganie się o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę na kolejnym 

etapie prowadzonego procesu budowlanego, stanowiąc podstawę do wykazania prawa do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 pr.bud. O ile 

na wywłaszczonych nieruchomościach zostały ustanowione ograniczone prawa rzeczowe,  

z dniem w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej staje się ostateczna, prawa te 

wygasają
23

. Również z dniem uzyskania przez decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej 

zatwierdzony zostaje podział nieruchomości
24

. Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej 

stanowi podstawę dokonania stosownych wpisów w powyższym zakresie w księgach 

wieczystych oraz katastrze nieruchomości
25

. 

Kolejnąuchwalonąspecustawąinwestycyjną jest wprowadzona do porządku prawnego 

z dniem 25 maja 2003 r. ustawa dotycząca przygotowania i realizacji inwestycji  

w zakresie dróg publicznych
26

.Przedmiotem tej regulacji jest proces inwestycyjny obejmujący 

realizację wszelkich kategorii dróg publicznych
27

.I tak, dla możliwości zastosowania u.i.d.p. 

zasadnicze znaczenie ma ustalenie, czy planowana inwestycja dotyczy drogi publicznej oraz 

czy z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wystąpił 

                                                 
21

Por. art.9q ust.1 u.t.k. 
22

Por. art.9q ust.1 u.t.k. 
23

 Por. Art. 9s ust.3a u.t.k. 
24

Por. art.9s ust.1 u.t.k. 
25

Por. art.9s ust.5 u.t.k. 
26

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) dalej jakou.i.d.p. 
27

 Por. art. 1 ust. 1 u.i.d.p. w zw. z art. 1 u.d.p. Zgodnie z art. 1 u.d.p. drogą publiczną jest droga zaliczona do 

jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami  

i wyjątkami określonymi w u.d.p. lub innych przepisach szczególnych. Równocześnie zaś art. 2 u.d.p. ze 

względu na funkcje drogi w sieci drogowej wprowadza następujące ich kategorie: drogi krajowe; drogi 

wojewódzkie; drogi powiatowe; drogi gminne. 
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szczególnego rodzaju podmiot, a towłaściwy organ administracji drogowej, czyli zarządca 

drogi
28

. Organem administracji publicznej właściwym do rozpatrzenia wniosku o 

wydaniedecyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejjest zaś wojewoda w 

odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich lub też starosta wykonujący zadania zlecone z 

zakresu administracji rządowej w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych
29

. Organ 

właściwy w sprawiezobowiązany jest do zweryfikowania w toku postępowania m.in. czy 

projektowana inwestycja odpowiada warunkom technicznym przewidzianym dla określonej 

kategorii drogi oraz czy spełnia przesłankę powszechnej dostępności. Decyzja o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej wydawana jest  

w terminie 90 dni od dnia złożenia przez inwestora kompletnego wnioskuw sprawie
30

. 

W przypadku niewydania jej w tym terminie, organ wyższego stopnia wymierza w drodze 

postanowienia, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki
31

.Decyzja o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej ma charakter kompleksowy, a reguluje kwestie dotyczące 

lokalizacji inwestycji, zatwierdzenia podziału nieruchomości, zatwierdzenia projektu 

budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę, wywłaszczenia nieruchomości objętych 

projektowaną inwestycją oraz ewentualnego ograniczenia korzystania z nieruchomości 

sąsiednich w celu przebudowy infrastruktury technicznej i dróg innej kategorii
32

. Decyzja  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej określa w szczególności wymagania 

dotyczące powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, określenie linii rozgraniczających 

teren, warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury 

współczesnej oraz potrzeb obronności państwa, wymagania dotyczące ochrony 

uzasadnionych interesów osób trzecich, postanowienia w przedmiocie zatwierdzenie podziału 

nieruchomości, określenie wywłaszczanych nieruchomości, zatwierdzenie projektu 

budowlanego
33

. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do 

                                                 
28

 Por. art. 11a u.i.d.p. Zgodnie z art. 19 ust. 1 u.d.p. zarządcą drogi jest organ administracji rządowej lub 

jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, 

przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg. 
29

Por art. 11 aust. 1 u.i.d.p. 
30

Por. art.11a ust.3 u.i.d.p. 
31

Por. art.11h u.i.d.p. 
32

 Tak B. Sagan, Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2013, art. 11f, nt 1. Zob. również wyrok WSA  

w Krakowie z dnia 19 lutego 2013 r., II SA/Kr 1144/12; LEX nr 1277987. Zaznaczenia przy tym wymaga, że  

w doktrynie przedmiotu krytykowane jest wprowadzanie do systemu prawnego tzw. zbiorczej sprawy 

administracyjnej, stanowiącej zaprzeczenie sprawy administracyjnej indywidualnej i konkretnej (por. T. Woś, 

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w tzw. specustawie drogowej – aspekty materialnoprawne [w:]  

J. Posłuszny (red.), Z. Czarnik (red.), R. Sawuła (red.), Instytucje procesu administracyjnego  

i sądowoadministracyjnego, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ludwikowi Żukowskiemu, Przemyśl 

– Rzeszów 2009, s. 382. 
33

Por. art.11f ust.1 u.i.d.p. 
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dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości dokonanego podzaiłu 

nieruchomości oraz zmienionego na skutek wywłaszczenia stanu właścicielskiego
34

. Jak 

każda decyzja administracyjna zawierać ona musi również elementy wskazane w art. 107 § 1 

k.p.a. Specustawa drogowa w sposób zasadniczy usprawnia proces budowlany w odniesieniu 

do realizacji dróg publicznych, a co za tym idzie, przyczynia się do poprawy infrastruktury 

drogowej w Polsce. Specjalny rodzaj decyzji administracyjnej, która zawiera w swej treści 

elementy decyzji lokalizacyjnej, decyzji o pozwoleniu na budowę a także decyzji 

wywłaszczeniowej, stanowi zaś pożądany dla inwestorów instrument kreujący ich 

uprawnienia i obowiązki
35

.Do nieruchomości objętych treścią decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej nie znajdują również zastosowania przepisu u.o.g.r.l., 

coprzesądza o braku konieczności uzyskiwania przez inwestora decyzji o wyłączeniu 

nieruchomości z produkcji rolnej, a co za tym idzie możliwa jest realizacja inwestycji 

drogowej na gruntach rolnych i leśnych
36

. 

Regulacją o charakterze specustawy inwestycyjnej jestrównież uchwalona w dniu 

7 września 2007 r. ustawa o o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej UEFA EURO 2012
37

. W odniesieniu do możliwości samego stosowania tej regulacji 

pojawia się jednak dosyć istotny problem interpretacyjny, który dotyczy nie tyle jej mocy 

obowiązującej, jako że ustawa nie została derogowana i pozostaje aktem obowiązującym  

w systemie prawnym, a możliwości stosowania jej przepisów, a toz uwagi na okoliczność 

zakończenia turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Przywołana 

regulacja  określając zasady przygotowania finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej UEFA EURO 2012, a w szczególności warunki realizacji przedsięwzięć w zakresie 

projektowania, budowy, przebudowy lub remontu stadionów i innych obiektów budowlanych 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koniecznych do jego przeprowadzenia, w tym 

również innych przedsięwzięć niezbędnych dla turnieju, w sposób wystarczająco jasny 

określa cel jej uchwalenia. Tym samymzdaje się niebyć  uzasadnienia dla jej stosowania 

względem inwestycji niemających związku z tym turniejem, a zatem w 

                                                 
34

Por. art.12 ust.3 u.i.d.p. 
35

 Omawiana ustawa przewiduje możliwość wydania dodatkowej decyzji administracyjnej w przedmiocie 

określenia wysokości odszkodowania za nieruchomości lub części nieruchomości, które z mocy prawa w dniu,  

w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna przeszły na własność 

Skarbu Państwa lub odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego (por. art. 12 ust. 4 oraz 4a i 4b u.i.d.p.) 

Wskazać należy, że zarówno w odniesieniu do wywłaszczenia nieruchomości jak i pozostałych kwestii 

związanych z nabywaniem nieruchomości koniecznych dla realizacji dróg publicznych uregulowanych w Rozdz. 

2 u.i.d.p. zastosowanie znajdują w pierwszej kolejności przepisy tego rozdziału, następnie dopiero zgodnie  

z art. 23 u.i.d.p. stosowne są przepisy u.g.n i k.p.a. 
36

Por. art.21 ust.1 u.i.d.p. 
37

 Dz. U. z 2017 r. poz. 1372, dalej jako u.Euro2012. 
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konsekwencjimożliwość taką należałobyuznać za wyłączoną z uwagi na skonsumowanie celu 

jej uchwalenia wraz z zakończeniem finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 

UEFA EURO 2012
38

.  Nie rozstrzygając jednak powyższego problemu, wskazać w tym 

miejscu  należy, że już w art. 3 u.Euro2012 ustawodawca przesądza, że przedsięwzięcia 

podlegające regulacjom przedmiotowej specustawy są celami publicznymi i inwestycjami 

celu publicznego w rozumieniu przepisów u.g.n. oraz u.p.z.p.Organem właściwym do 

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 jest zaś wojewoda, który 

został zobligowany do wydania jej w terminie 1 miesiąca od złożenia stosownego wniosku 

przez spółkę celową lub inny właściwy w tym zakresie podmiot, przy czym termin ten ma 

charakter jedynie instrukcyjny, a ustawodawca nie przewidzał możliwości nałożenia na 

wojewodę kar za jego przekroczenie
39

. Szczegółowe regulacje odnoszące się do decyzji  

o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012, problematyki wywłaszczenia nieruchomości 

dla celów Euro 2012, w tym przejmowania części nieruchomości, które z uwagi na 

wywłaszczenie nie nadają się do dalszego wykorzystywania na dotychczasowe cele, jak 

również egzekucji obowiązków wynikających z tej decyzji, zawarte zostały w rozdziale 

4 u.Euro2012. Stwierdzić należy, że również decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia 

Euro 2012 posiada charakter kompleksowy, łącząc w treści swego rozstrzygnięcia zakresy 

zasadniczo przewidziane dla odrębnych rozstrzygnięć. Decyzja o ustaleniu lokalizacji 

przedsięwzięcia Euro 2012, jak przedstawiono powyżej rozstrzygnięcia ujęte w innych 

specustawach, poza obligatoryjnymi elementami wskazanymi w art. 107 k.p.a. określa linie 

rozgraniczające teren inwestycji, warunki techniczne jej realizacji oraz warunki wynikające  

z prawnie chronionych potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury 

współczesnej oraz potrzeb obronności państwa, a także wymagania dotyczące ochrony 

interesów osób trzecich, zatwierdzenie podziału nieruchomości oraz oznaczenie 

nieruchomości wywłaszczanych
40

.Z dniem w którym staje się ona ostateczna, zatwierdzony 

zostajebowiem podział nieruchomości, a decyzja stanowć może podstawę wpisu w księdze 

wieczystej i w katastrze nieruchomości praw do wywłaszczonej w jej drodze nieruchomości 

na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
41

. Zmieniateż przeznaczenia 

gruntu objętego jej treścią,zastępując równocześnie decyzję lokalizacyjną
42

.Odnośnie zaś 

ustanowionych na wywłaszczanej nieruchomości ograniczonych praw rzeczowych, 

                                                 
38

 Por. wyrok TK z dnia 6 marca 2013 r., Kp 1/12, LEX nr 1288388. 
39

 Por. art. 23 ust. 1 u.Euro2012. 
40

 Por. art. 24 ust. 1 u.Euro2012. 
41

 Por. art. 24a ust. 5 u.Euro2012. 
42

 Tak wyrok WSA w Gdańsku z dnia 7 maja 2013 r., I SA/Gd 385/13, LEX nr 1368505. 
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ustawodawca rozstrzyga o ich wygaśnięciu z chwilą uzyskania przez decyzję przymiotu 

ostateczności
43

.Przepisy ustawy o charakterze lex specialis w stosunku do u.g.n. oraz 

k.p.a.przewidująponadto odrębne decyzje administracyjne w przedmiocie odszkodowania za 

wywłaszczone nieruchomości
44

. Wysokość odszkodowania ustalana jest, co do zasady,ze 

spółką celową dysponującą nieruchomością po jej wywłaszczeniu, jednakże jeżeli w terminie 

2 miesięcy od dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 stała 

się ostateczna nie dojdzie do takiego uzgodnienia, wojewoda w formie odrębnej decyzji 

administarcyjnejokreśla jego wysokość
45

. Również omawiana ustawaprzewiduje wyłączenie 

stosowania przepisów u.o.g.r.l.donieruchomości objętych treścią decyzji o ustaleniu 

lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012, co przesądza o możliwości realizacji inwestycji 

również na gruntach rolnych i leśnych
46

. Podobnie jak w przypadku pozostałych 

specustaw,głównym celem regulacji pozostaje usprawnienie procesu przejęcia nieruchomości 

wywłaszczanych dla realizacji przedsięwzięcia oraz uproszczenie i przyśpieszenie inwestycji 

w odniesieniu do szczególnego, z punktu widzenia ustawodawcy, rodzaju przedsięwzięć. 

W dniu 12 lutego 2009 r. uchwalona została ustawa o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
47

, która określa 

szczególne zasady i warunki przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku 

publicznego przez zakładających lotniska
48

, zarządzających lotniskami
49

, a także Polską 

Agencję Żeglugi Powietrznej
50

. Ustawa określając inwestycje podlegające jej regulacji, 

wskazuje nalotniska użytku publicznego, którymi są lotniska otwarte dla wszystkich statków 

powietrznych w terminach i godzinach ustalonych przez zarządzającego tym lotniskiem  

i podanych do publicznej wiadomości
51

. Ustawodawca zdefiniował równieżpojęcie inwestycji 

w zakresie lotniska publicznego jako budowę, przebudowę lub rozbudowę lotniska użytku 

publicznego lub urządzeń i obiektów do obsługi ruchu lotniczego
52

. Wskazać należy, że 

przedmiot omawianej ustawystanowi też określenie szczegółowych zasad nabywania 

nieruchomości pod wspomniane inwestycje oraz organów właściwych w tych sprawach. 

Postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie 

                                                 
43

Por. art.25a u.Euro2012. 
44

 Por. art. 24e ust. 2 u.Euro2012. 
45

 Por. art. 24e ust 2 u.Euro2012. 
46

 Por. art. 24h ust. 1 u.Euro2012. 
47

 Dz. U. z 2018 r. poz. 1380, dalej jakou.i.l.u.p. 
48

 Por. art. 2 pkt 2 u.i.l.u.p. w zw. z art. 55 ust. 2 u.p.l.  
49

 Por. art. 2 pkt 3 u.i.l.u.p. w zw. z 59 ust. 6 u.p.l. 
50

Por. art.1 ust.1 pkt 1 u.i.l.u.p. 
51

 Por. art. 2 pkt 1 u.i.l.u.p. w zw. z  art. 54 ust. 2 u.p.l. 
52

Zob.art. 2 pkt 7 u.i.l.u.p. 
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lotniska użytku publicznego określone zostało natomiast, jako postępowanie poprzedzające 

rozpoczęcie robót budowlanych, dla prowadzenia którego właściwym rzeczowo organem jest 

wojewoda
53

.Jakkolwiek ustawodawca nie określił wprost terminu obowiązywania omawianej 

specustawy, epizodyczność regulacji zdaje się wynikać z jej postanowień, bowiem wnioski 

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku 

publicznego składać możnajedynie w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.
54

 W 

postępowaniuprowadzonym w oparciu o przepisy tej ustawymoże  zostać wydana decyzja o 

zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego
55

. Jak każda 

decyzja administracyjna, również decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie 

lotniska użytku publicznego powinna zawierać elementy wskazane w art. 107 k.p.a., a 

ponadto ustalać wymagania dotyczące powiązania lotniska z drogami publicznymi, określać 

linie rozgraniczające teren inwestycji, warunki odnoszące się do ochrony środowiska, dóbr 

kultury oraz potrzeb obronności państwa, wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych 

interesów osób trzecich oraz zatwierdzenie podziału nieruchomości, zatwierdzenie projektu 

budowlanego, a także pozostałe elementy wskazane w art. 8 u.i.l.u.p.
56

 Określony ustawowo 

termin na jej wydanie to 95 dni liczone od dnia złożenia wniosku w sprawie, przy czym  

w przypadku jego przekroczenia, organ wyższego stopnia obowiązany jest do nałożenia kary 

za każdy dzień opóźnienia
57

. Wydana decyzja zastępuje decyzję o warunkach zabudowy  

i zagospodarowania terenu, jak i decyzję o pozwoleniu na budowę. Wywołuje ponadto 

wywłaszczające skutki, wobec czego  stronie postępowania, która była właścicielem, 

wieczystym użytkownikiem nieruchomości albo osobą, której przysługiwało do 

nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe, przyznane zostało prawo do odszkodowania, 

ustalanego w osobnym postępowaniu przez wojewodę. Ustalenia odszkodowania następuje  

w formie odrębnej decyzji administracyjnej wydawanej w terminie 30 dni od dnia, w którym 

                                                 
53

Zob.art. 3 u.i.l.u.p. 
54

Por. art.4a u.i.l.u.p. 
55

 Szerzej na temat postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie 

lotniska użytku publicznego por. A. Gill, Postępowanie w sprawie przygotowania inwestycji w zakresie lotniska 

użytku publicznego jako przykład "wyjątkowego" postępowania administracyjnego, ZNSA 2011, nr 1. s. 22. 
56

 Pozostałymi elementami decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego 

są: termin wydania nieruchomości lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń, przy czym termin ten nie może 

być krótszy niż 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna oraz w zależności od potrzeb również inne 

ustalenia dotyczące: a) określenia szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót 

budowlanych, b) określenia czasu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych, c) określenia terminów 

rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych 

obiektów budowlanych, d) określenia szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie, e) obowiązku 

dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu, f) obowiązku przebudowy dróg, g) określenia 

ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązków, o których mowa w lit. e i f, h)zezwolenia 

na wykonanie obowiązków, o których mowa w lit. e i f. 
57

Por. art.11 ust.1 u.i.l.u.p. 



179 

 

decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego stała się 

ostateczna
58

. Zgodnie z art. 17 u.i.l.u.p., nieruchomości objęte decyzją zezwoleniu na 

realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego nie podlegają regulacji ustawy  

z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
59

, co oznacza możliwość 

realizacji inwestycji również na terenach rolnych i leśnych. 

Uchwalona dnia 24 kwietnia 2009 r. ustawa o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
60

reguluje przede wszystkim 

kwestie związane z zasadami ich przygotowania, realizacji i finansowania
61

. Wskazuje ona 

wprost, że inwestycje w niej ujęte stanowią cele publiczne w rozumieniu u.g.n.
62

Terminal 

został w ustawie zdefiniowany jako terminal regazyfikacyjny skroplonego gazu ziemnego  

w Świnoujściu wraz z obiektami, urządzeniami, sieciami i instalacjami służącymi do jego 

budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, użytkowania, zmiany sposobu użytkowania, 

eksploatacji lub rozbiórki, w szczególności wraz z obiektami sieci gazowej, sieciami  

i przyłączami elektroenergetycznymi, wodociągowymi, kanalizacyjnymi, cieplnymi, 

telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi, infrastrukturą drogową lub kolejową, 

nabrzeżami, placami składowymi, obiektami magazynowymi, budynkami produkcyjnymi, 

montowniami lub wytwórniami
63

. Zgodnie z art. 2 ust. 2 u.i.t.r.s.g.z., inwestycjami w zakresie 

terminalu w Świnoujściusą zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Morski  

w Szczecinie (budowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portu zewnętrznego, w tym 

falochronu, toruwodnego, obrotnicy oraz oznakowania nawigacyjnego związanego  

z wymienioną infrastrukturą,poszerzenie istniejącego toru wodnego do Świnoujścia; 

przebudowa istniejącego falochronu w Świnoujściu), przez Zarząd Morskich Portów Szczecin 

i Świnoujście SA (budowa infrastruktury portowej, w tym stanowiska statkowego 

wyposażonego w urządzeniacumownicze, odbojowe i nawigacyjne, a także infrastruktury 

umożliwiającej zamontowanieinstalacji do przesyłu gazu i poboru wody z morza wraz  

z urządzeniami do rozładunku, załadunku i bunkrowania statków skroplonym gazem 

ziemnym),  inwestycjarealizowana przez GAZ-SYSTEM S.A. (budowa gazociągu 

Świnoujście – Szczecin, łączącego terminal z systemem przesyłowym, wrazz infrastrukturą 

niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego) oraz inwestycja 

realizowana przez Polskie LNG SA (budowa lub przebudowa terminalu, budowa zasilanej 
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Por. art.22 ust 1–2 u.i.l.u.p. 
59

 Dz. U. z 2017 r. poz. 1161, dalej jakou.o.g.r.l. 
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 Dz. U. z 2017 r. poz. 2302 z późn. zm., dalej jakou.i.t.r.s.g.z. 
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Por. art.1 ust.1 u.i.t.r.s.g.z. 
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Zob.art. 4 u.i.t.r.s.g.z. 
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Por. art.1 ust.2 pkt 1 u.i.t.r.s.g.z. 
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paliwem gazowym jednostki kogeneracji w Świnoujściu wraz z infrastrukturą niezbędną do 

jej obsługi). Spółka GAZ – SYSTEM SA pełni dodatkowo funkcję koordynującą przebieg 

realizacji inwestycji, opracowując harmonogram przygotowania i realizacji inwestycji  

w zakresie terminalu, monitorując wykonywanie zadań zgodnie z harmonogramem przez 

wskazane powyżej podmioty, koordynując obieg dokumentów, informacji między nimi oraz 

monitorując realizację inwestycji oraz sporządzanie raportów, a także rekomendując działania 

usprawniające proces realizacji inwestycji
64

. W ustawie ujęto także prawne rozwiązania  dla 

postępowania w przedmiocie udzielania zamówień publicznych
65

. Ustawa reguluje 

ponadtopostępowanie w przedmiocie uzyskaniadecyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w 

zakresie terminalu
66

, decyzji o wydaniu pozwolenianabudowę
67

,  decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji inwestycji
68

 oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
69

. 

Szczegółowe zasady finansowania tych inwestycji oraz inwestycjiim towarzyszących zostały 

uregulowane odpowiednio w rozdziale 5 i 7 u.i.t.r.s.g.z. Decyzja o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji w zakresie terminalu wydawana jest przez właściwego miejscowo wojewodę 

w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jej wydanie, przy czym minister właściwy do 

spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa 

wymierza wojewodzie, w drodze postanowienia karę w wysokości 1000 zł za każdy dzień 

zwłoki
70

. Wydana decyzja o lokalizacji inwestycjiw zakresie terminalu wiąże właściwe 

organy przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także decyzji 

o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji  

o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej
71

. Decyzja ta stanowi również podstawę dokonywania stosownych wpisów, w tym 

w zakresie zmiany właściciela czy też ograniczenia spodobu użytkowania nieruchomości,  

w księgach wieczystych i katastrze neiruchomości
72

. Decyzja o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji w zakresie terminalu wiąże również wojewodę wydającego dla niej pozwolenie na 

budowę
73

.Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, obok elementów 
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Por. art.2 ust 3 u.i.t.r.s.g.z. 
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Por. art.31 u.i.t.r.s.g.z. 
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Zob.art. 5 u.i.t.r.s.g.z. 
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Zob.art. 15 u.i.t.r.s.g.z. 
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Zob.art. 7 ust.1 u.i.t.r.s.g.z. 
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Zob.art. 13 ust.2 i 3 u.i.t.r.s.g.z. 
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 Zob. art. 14 u.i.t.r.s.g.z. oraz art. 20 ust. 2–7 u.i.t.r.s.g.z. Za nieruchomości wywłaszczone w drodze wydanej 
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 Zob. art. 15 ust. 2 u.i.t.r.s.g.z. 
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wymaganych przez k.p.a., zawiera przede wszystkim określenie terenu inwestycji, w tym linii 

rozgraniczających jej teren, techniczne warunki jej realizacji oraz wynikające z potrzeb 

ochrony środowiska i ochrony zabytków, w tym dotyczące przeciwdziałania poważnym 

awariom przemysłowym, ochrony przeciwpożarowej, wymagania dotyczące ochrony 

interesów osób trzecich, zatwierdzenie podziału nieruchomości, określenie nieruchomości 

wywłaszczanych oraz tych, w stosunku do których następuje ograniczenie w sposobie 

korzystania
74

. Omawiana ustawa obejmuje szeroki katalog inwestycji wyłączonych spod 

regulacji ogólnych materialnego i procesowego prawa administracyjnego. Poza wskazanymi 

powyżej, odnosi się bowiem również do inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie 

terminalu, których wyliczenie zostało zawarte w treści art. 38 u.i.t.r.s.g.z., nakazując 

odpowiednie stosowanie do ich realizacji przepisów właściwych dla decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu
75

.Również ta 

specustawawyłączastosowanieu.o.g.r.l.do inwestycji w niej wskazanych, co stanowi o 

możliwości lokalizownia również na gruntach rolnych i leśnych
76

. Terminal 

w Świnoujściu,jako  kluczowa inwestycja dla bezpieczeństwa energetycznego Polski 

w zakresie paliw gazowych,umożliwi odbiór gazu ziemnego drogą morską z dowolnego 

kierunku na świecie, co znacznie zdywersyfikuje źródła importu gazu do Polski, a co tym 

samym zdaje się uzasadniać obowiązywanie specustawy zapewaniającej szybką i uproszczoną 

procedurę administarcyjną dla procesu budowlanego.  

Dla umożliwienia rozwoju nowoczesnej gospodarki oraz społeczeństwa, nie bez 

znaczenia pozostaje wzrost konkurencyjność w zakresie nowoczesnych technologii i usług. 

Elementem koniecznym dla osiągniecia tego celu pozostaje zaś istnienie stabilnej 

infrastruktury teleinformatycznej oraz sieci szerokopasmowych, stanowiących efektywną 

infrastrukturę przede wszystkim dla zapewnienia dostępu do internetu. Za podstawowy akt 

normatywny regulujący zasady i formy wspierania inwestycji telekomunikacyjnych uznać zaś 

należy specustawę z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych
77

. Swym zakresem reguluje ona również zasady lokalizowania 

regionalnych sieci szerokopasmowych oraz innej infrastruktury telekomunikacyjnej
78

, 

określając szczególe formy i zasady wspierania inwestycji telekomunikacyjnych, w tym 

również powiązanych z sieciami szerokopasmowymi, zasady działania organów administracji 
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Por. art.1 ust.1 pkt 5 u.w.r.u.s.t. 
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publicznej w zakresie telekomunikacji, zasady lokalizowania oraz dostępu do infrastruktury 

telekomunikacyjnej oraz sytuację prawną inwestorów oraz właścicieli nieruchomości  

w kontekście tych uregulowań. Ustawodawca zdefiniował sieć szerokopasmową jako sieć 

telekomunikacyjną służącą do zapewnienia szerokopasmowego dostępu do internetu
79

. 

Szczególną regulacją u.w.r.u.s.t. objęta jest równieżinna infrastruktura techniczna, rozumiana 

jako każdy element infrastruktury lub sieci, który może służyć do umieszczenia w nim lub na 

nim elementów infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnej, nie stając się jednocześnie 

aktywnym elementem tej sieci telekomunikacyjnej, taka jak rurociągi, kanalizacja, maszty, 

kanały, komory, studzienki, szafki, budynki i wejścia do budynków, instalacje antenowe, 

wieże i słupy, z wyłączeniem kabli, w tym włókien światłowodowych, elementów sieci 

wykorzystywanych do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz 

kanałów technologicznych w rozumieniu u.d.p.
80

Szczególne zasady lokalizowania inwestycji 

telekomunikacyjnych zostały zawarte w rozdziale 5 regulacji. I tak, zgodnie z art. 46 ust. 1  

u.w.r.u.s.t, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie można ustanawiać 

zakazów ani wprowadzać rozwiązań uniemożliwiających lokalizowanie inwestycji celu 

publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu art. 6 u.g.n., o ile taka inwestycja 

jest zgodna z przepisami odrębnymi. W przypadku zaś gdy lokalizacja inwestycji celu 

publicznego z zakresu telekomunikacji nie została objęta postanowieniami obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jej lokalizacja jest dopuszczalna 

jedynie w sytuacji gdy nie jest ona sprzeczna z przeznaczeniem terenu oraz nie narusza 

zakazów lub ograniczeń ustanowionych tym planem. Ustawodawca równocześnie 

doprecyzował, że przeznaczenie terenu na cele zabudowy wielorodzinnej, na cele rolnicze, 

leśne, usługowe lub produkcyjne nie jest sprzeczne z lokalizacją inwestycji celu publicznego 

z zakresu łączności publicznej, a przeznaczenie terenu na cele zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej nie jest sprzeczne z lokalizacją infrastruktury telekomunikacyjnej  

o nieznacznym oddziaływaniu
81

.Tym samym, przedstawiona reulacja stanowi znaczącą 

ingerencję w samodzielność planistyczną gminy. Zakazuje ona bowiem wprost dokonania 

wykluczenia oraz zakazania w drodze postanowień miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego lokalizowania inwestycji telekomunikacyjnych,równocześnie sankcjonując 
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 Zob. art. 2 ust. 1 pkt 1 u.w.r.u.s.t. 
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Por. art.46 ust.2 u.w.r.u.s.t. 
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umiejscowienie takich inwestycji na ternach, które w obowiązujących planach miejscowych 

przeznaczone zostały na inne cele. Regulacja art. 46 ust. 1 u.w.r.u.s.t. budzi tym samym wiele 

kontrowersji, przede wszystkim w zakresie sposobu jej uwzględnienia w odniesieniu dojuż 

obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Problematycznym 

pozostaje bowiem, czy wprowadza ona bezwzględny zakaz umieszczania w planie 

miejscowym wszelkiego rodzaju ograniczeń dotyczących inwestycji telekomunikacyjnych, 

czy też takie ograniczenia są ostatecznie możliwe, o ile nie odnoszą się do całego obszaru 

objętego planem, a tylko do jego części. Wspomniana już regulacja art. 46 ust. 1 in 

fineomawianej ustawy, zgodnie z którą realizacja inwestycjitelekomunikacyjnej nie może 

zostać wyłączona w drodze postanowień miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, o ile jestona zgodna z przepisami odrębnymi, w konsekwencji prowadzić 

może do zbiegu regulacji, a z uwagi na brak jednoznacznych wskazań ustawodawcy odnośnie 

sposobu rozstrzygania kolizji norm, pojawiać się mogą w tym zakresie znaczące wątpliwości 

interpretacyjne
82

. Przepisami odrębnymi w analizowanym kontekście mogą zaś być 

przykładowo art. 5 ust. 1u.b.h.o.z., jak i art. 16 ust. 6u.o.z.o.z., nakładające na gminy 

obowiązek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania terenu dlaobszarów objętych 

ich postanowieniami. Równocześnie, przywołane ustawy umożliwiają wprowadzanie 

ograniczeń dla lokalizacji inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z przeznaczeniem ternów 

objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 10 ust. 1 

u.b.h.o.z., zakazana jest  bowiem budowa obiektów budowlanych, tymczasowych obiektów 

budowlanych i urządzeń budowlanych na terenie Pomnika Zagłady i jego strefy ochronnej,  

z wyjątkiem obiektów i urządzeń niezbędnych do zabezpieczenia Pomnika Zagłady przed 

zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz zapewnienia porządku i czystości na jego terenie, stałej 

konserwacji, oznakowania jego granic albo granic strefy ochronnej lub niezbędnej obsługi 

osób odwiedzających ten Pomnik. Zgodnie zaś z art. 17 u.o.z.o.z. na terenie parku 

kulturowego lub jego części możliwe jest wprowadzenie zakazów i ograniczeń dotyczących 

prowadzenia robót budowlanych oraz działalności przemysłowej, rolniczej, hodowlanej, 

handlowej lub usługowej. Jak słusznie podnosi się jednak w literaturze przedmiotu, zasadnym 

jest przyjęcie założenia, że art. 46 ust. 1 u.w.r.u.s.t. powinien być rozumiany w ten sposób, że 

o ile przepisy szczególne w odniesieniu do u.p.z.p. nie zobowiązują  gminy do ustalenia 

ograniczeń w zakresie zagospodarowania nieruchomości w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, o tyle przywołana regulacja dotycząca zakazu 
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 Por. Ł. Strzępek, Kilka uwag na temat szczególnych zasad lokalizowania inwestycji telekomunikacyjnych  
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umieszczania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustaleń 

uniemożliwiających lokalizowanie inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 

ma pierwszeństwo
83

. 

Również w drodze regulacji u.w.r.u.s.t., został wprowadzony specjalny rodzaj decyzji 

administracyjnej, o charakterze kompleksowym. Jest nią wskazana w art. 49 ust. 1 u.w.r.u.s.t. 

decyzja o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
84

. Wskazać należy, że 

postępowanie w sprawie jej wydania zostało w całości wyłączone spod reżimu u.p.z.p.  

a objęta nim inwestycja jednoznacznie zakwalifikowana do kategorii inwestycji celu 

publicznego
85

. Ustawodawca pozostawił jednk inwestorowi możliwość wyboru regulacji 

właściwej dla lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, wskazując na możliwość jej 

prowadzenia alternatywnie na podstawie u.p.z.p. oraz pr.bud.
86

Omawiana regulacja określa, 

jakiego rodzaju podmioty uznane mogą zostać za inwestorazdolanego do zainicjowania 

postępowania administracyjnego poprzez złożenie wniosku o wydanie decyzji o ustalenie 

lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej. Są nimi jednostki samorządu terytorialnego, 

porozumienia, związki lub stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, porozumienia 

komunalne, spółki kapitałowe lub spółdzielnie z udziałem jednostek samorządu 

terytorialnego, zamawiający w rozumieniu u.k.r.b. albo partnerzy prywatni w rozumieniu 

u.p.p.p. w ramach programów operacyjnych
87

.Organem właściwym do wydania omawianej 

decyzji jest wojewoda, który zobowiązany jest do rozstrzeygnięcia w terminie 90 dni od nia 

złożenia stosownego wniosku
88

, przy czym termin ten jest terminem instrukcyjnym, a jego 

przekroczenie nie skutkuje możliwością naliczania kar finansowych za zwłokę.Ustawodawca 

zadecydował o przyznaniu decyzji o ustalenie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej 

tożsamych skutków jak decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
89

.  

W obiegu prawnym decyzja o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej 

traktowana być zatem powinna jako tożsama z decyzją o warunkach zabudowy  

                                                 
83

Tamże, s. 46. 
84

 Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 u.w.r.u.s.t. stanowi ją  sieć szerokopasmowa lub infrastruktura telekomunikacyjna 

realizowana przez jednostki samorządu terytorialnego, porozumienie, związek lub stowarzyszenie jednostek 

samorządu terytorialnego, porozumienie komunalne, spółkę kapitałową lub spółdzielnię z udziałem jednostki 

samorządu terytorialnego, zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie 

koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920) , dalej jako u.k.r.b. albo przez partnera prywatnego 

w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1834), dalej jakou.p.p.p. w ramach programów operacyjnych. 
85

Por. art.49 ust.2–3 u.w.r.u.s.t. 
86

Por. art.49 a u.w.r.u.s.t. 
87

 Zob. art. 2 ust. 1 pkt 1 u.w.r.u.s.t. 
88

Por. art.54 ust.1 u.w.r.u.s.t. 
89

Por. art.59 ust.2 u.w.r.u.s.t. 
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i zagospodarowania terenu
90

. Wydana decyzja wiąże właściwe organy przy opracowywaniu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planów 

zagospodarowania przestrzennego, stąd wojewoda niezwłocznie przekazuje wydane decyzje  

o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej właściwym miejscowo wójtom, 

burmistrzom lub prezydentom miast
91

. Ponadto, omawiana decyzja wiąże organy 

administracji publicznej przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji 

przedsięwzięcia Euro 2012, decyzji o lokalizacjiinwestycjiw zakresie terminalu oraz decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego
92

. Wiąże ona 

również organ administracji publicznej przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę 

oraz wskazanych w ustawie decyzji wydawanych na podstawie u.g.n. oraz u.d.p.
93

 Niezwykle 

istotną modyfikacją pozostaje zaś regulacja, zgodnie z którądecyzja o ustaleniu lokalizacji 

regionalnej sieci szerokopasmowej jest wiążąca dla następców prawnych właścicieli  

i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych tą decyzją oraz innych podmiotów 

władających tymi nieruchomościami, co zdaje się przesądzać o nadaniu jej charakteru decyzji 

rzeczowej
94

.  

Na treść decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, poza 

obligatoryjnymi elementami wskazanymi w k.p.a., składają się przede wszystkim: określenie 

linii rozgraniczających teren inwestycji, określenie rodzaju inwestycji oraz warunków 

technicznych jej realizacji, warunki określane przepisami odrębnymi w odniesieniu do 

ochrony środowiska i zdrowia ludzi, ochrony przyrody oraz ochrony zabytków, obsługi 

infrastruktury technicznej i komunikacji, wymagań dotyczących ochrony uzasadnionych 

interesów osób trzecich oraz ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych, a także, 

w razie potrzeby, wskazanie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości niezbędnych do 

                                                 
90

 Por. art. 59 ust. 1–2 u.w.r.u.s.t. Jednocześnie, kolejne przepisy wprowadzają modyfikacje w odniesieniu do 

porządku ogólnego, poprzez które w znacznym stopniu upraszczany jest proces budowlany inwestycji 

telekomunikacyjnych. W tym kontekście wskazać zaś należy przede wszystkim na zakwalifikowanie do 

kategorii działania własnego jednostki samorządu terytorialnego prowadzenia działalności telekomunikacyjnej 

polegającej na budowie infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych oraz świadczenia usług w tym zakresie (zob. 

art. 3 ust. 1 i ust. 4 u.w.r.u.s.t.) Nie bez znaczenia pozostają również ułatwienia w zakresie dostępu inwestorów 

telekomunikacyjnych do gruntów i budynków należących do Skarbu Państwa i jednostek samorządu 

terytorialnego oraz ustanawiania służebności przesyłuw celu budowy regionalnej sieci szerokopasmowej (zob. 

54 ust. 4 u.w.r.u.s.t. oraz art. 54 ust. 8 oraz art. 55 u.w.r.u.s.t.) 
91

Por. art.59 ust.1 u.w.r.u.s.t. 
92

Por. art.59 ust.3 u.w.r.u.s.t. 
93

Por. art.59 ust.4 u.w.r.u.s.t. 
94

 Por. podrozdział 2.4.1. Ogólne regulacje w zakresie planowania przestrzennego w Polsce. 
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realizacji inwestycji
95

. Dodatkowo, w treści decyzji zawarta jest informacja o zgodności lub 

braku zgodności inwestycji z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa. Wskazać zatem należy, że omawiana decyzja nie zawiera rozstrzygnięcia  

w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, 

stanowiąc jednakże podstawę do wykazania w procedurze jego uzyskiwania prawa do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane
96

. W tym miejscu warto jeszcze zwrócić 

uwagę na przyznane przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu oraz Prezesowi Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej uprawnienie do zaskarżenia uchwały w sprawie planu 

miejscowego w zakresie telekomunikacji
97

. Jak słusznie wskazał NSA, uprawnienie to 

ograniczone jest jedynie do kwestionowania tych  zapisów uchwały w sprawie planu 

miejscowego, które bezpośrednio odnoszą się do lokalizowania inwestycji celu publicznego  

z zakresu telekomunikacji
98

.Nieruchmości objęte treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji 

regionalnej sieci szerokopasmowej nie wymagają uzyskiwania decyzji wydawanych w trybie 

u.o.g.r.l. z powodu wyłączenia stosowania w odniesieniu do przedmiotowych inwestycji jej 

regulacji
99

. 

Kolejną specustawą inwestycyjną jest ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli 

przeciwpowodziowych
100

. Znaczne podobieństwo regulacji u.i.b.p. do omówionej powyżej 

u.i.d.p. zostało dostrzeżone w literaturze przedmiotu
101

. Obejmuje ona swymi regulacjami 

budowle przeciwpowodziowe oraz stacje radarów meteorologicznych, w odnesieniu do 

których łącznie posługuje się pojęciem inwestycji, zaliczając je jednocześnie do kategorii celu 

publicznego w rozumieniu przepisów u.g.n.
102

 Specustawa przesądza również o szczególnej 
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Por. art.54 ust.1–4 u.w.r.u.s.t. 
96

Por. art.54 ust.4 pkt 3 u.w.r.u.s.t. 
97

Por. art.48 u.w.r.u.s.t. 
98

 Tak wyrok NSA w Warszawie z dnia 13 października 2016 r., II OSK 3353/14, LEX nr 2169142. Wydaje się 

również, że dla skorzystania z możliwości zaskarżenia postanowień miejscowego planu, nie jest koniecznym 

wykazywanie naruszenia interesu prawnego, bowiem przedstawiana regulacja stanowi w tym zakresie lex 

specialis w stosunku do art. 101 ust. 1 u.s.g. (por. wyrok WSA w Szczecinie z dnia 25 sierpnia 2016 r. II SA/Sz 

573/16, LEX nr 2116295). 
99

Por. art.56 u.w.r.u.s.t. 
100

 Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie 

budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 933) dalej jakou.i.b.p. 
101

 Zob. P. Tarkowski, Specustaw przeciwpowodziowa – remedium na impas w inwestycjach 

przeciwpowodziowych czy też zbędna, kosztowna społecznie regulacja, [w:] I. Niżnik-Dobosz (red.), Przestrzeń  

i nieruchomości…, s. 402. 
102

 Por. art. 1 pkt 1 oraz art. 3 u.i.b.p. Zgodnie z art. 2 pkt 1 u.i.b.p.  budowlą przeciwpowodziową są kanały ulgi, 

kierownice w ujściach rzek do morza, poldery przeciwpowodziowe, sztuczne zbiorniki przeciwpowodziowe, 

suche zbiorniki przeciwpowodziowe, wały przeciwpowodziowe, budowle regulacyjne, wrota 

przeciwpowodziowe i przeciwsztormowe, falochrony, budowle ochrony brzegów morskich, stopnie wodne – 

wraz z obiektami związanymi z nimi technicznie i funkcjonalnie lub nieruchomościami przeznaczonymi na 

potrzeby ochrony przed powodzią. 
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kategorii podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku w przedmiocie wydania decyzji  

o pozwoleniu na realizację inwestycji, wskazując w tym zakresie na Państwowe 

Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, urząd morski, województwo, powiat, gminę, Instytut 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz partnera prywatnego w rozumieniu u.p.p.p.
103

. 

Organem uprawnionym do rozstrzygnięcia w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na 

realizację inwestycji jest wojewoda
104

. Termin wydania przedmiotowego rozstrzygnięcia 

określony został jako 90 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na 

realizację inwestycji
105

. Wybór trybu postępowania w dniesieniu do inwestycji w zakresie 

budowli przeciwpowodziowych, ustawodawca pozostawił inwestorowi. Może on bowiem 

złożyć wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizacjię inwestycji w oparciu  

o przepisy u.i.b.p. lub też o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na 

podstawie przepisów ogólnych u.p.z.p. W tym drugim przypadku będzie on jednak zmuszony 

po jej uzyskaniu dodatkowo,  w trybie przepisów pr.bud wystąpić o wydanie decyzji  

o pozwoleniu na budowę
106

. Zgodnie z  art. 13 u.i.b.p. decyzja o pozwoleniu na realizację 

inwestycji przeciwpowodziowej wydawana jest z uwzględnieniem norm zawartych w pr.bud. 

oraz nie stosuje sie do niej przepisów u.p.z.p. Decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji 

przeciwpowodziowej zastępuje w procesie budowlanym decyzję o warunkach zabudowy bądź 

lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzję o pozwoleniu na budowę
107

. Zchwilą 

uzyskania przez nią ostateczności, dochodzi również do wywłaszczenia nieruchomości 

objętych jej treścią, przy czym wyokość należnego odszkodowania może zostać ustalona tak 

pomiędzy inwestorem a dotychczasowym właścicielem, jak i w przypadku braku takiego 

uzgodnienia ustalana być może w drodze odrębnej decyzji administracyjnej wydawanej przez 

wojewodę
108

. W świetle powyższego stwierdzić należy, że omawiana specustawa obejmuje 

swymi regulacjami proces lokalizacji, wywłaszczenia oraz zatwierdzenia projektu 

budowlanego w odniesieniu do inwestycji przeciwpowodziowych, łącząc rozstrzygnięcia  

w tym zakresie w ramach jednej decyzji administarcyjnej, co niewątpliwie wpływa na 

uproszczenie, jak i przyśpieszenie postępowania inwestycyjnego dla budowli 

przeciwpowodziowych. Wyłączenie stosowania u.o.g.r.l. odnośnie terenów objętych jej 
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Por. art.2 pkt 2 u.i.b.p. 
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Zob.art. 4 u.i.b.p. 
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Por. art.12 ust.1 u.i.b.p. 
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 Por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 18 maja 2016 r., II SA/Po 654/15, LEX nr 2087445. 
107

Por. art.14 u.i.b.p. 
108

Por. art.19 u.i.b.p.oraz art.20 ust. 1–2 u.i.b.p 
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treścią stanowi istotne ułatwienie dla inwestora oraz wpływa na szybkość realizacji inwestycji 

przeciwpowodziowych
109

. 

Również w odniesieniu do obiektów energetyki jądrowej ustawodawca zdecydował 

się wprowadzić specustawę regulującą lokalizację inwestycji w tym zakresie, przesądzając 

równocześnie o uzaniu obiektów energetyki jądrowej za inwestycje celu publicznego  

w rozumieniu u.g.n. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r.  

o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz 

inwestycji towarzyszących
110

, poprzez obiekt energetyki  jądrowejrozumieć należy 

elektrownię jądrową lub działający na potrzeby energetyki jądrowej zakład wzbogacania 

izotopowego, zakład wytwarzania paliwa jądrowego, zakład przerobu wypalonego paliwa 

jądrowego, przechowalnik wypalonego paliwa jądrowego, obiekt do przechowywania 

odpadów promieniotwórczych oraz zakład do wydobywania rud uranu i toru ze złóż i do ich 

wstępnego przetwarzania
111

.Celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  

w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, inwestor spełniający ustawowe wymagania 

określone w art. 22 ust. 3 pkt 1 i 2 u.i.o.e.j. złożyć musi wniosek o jej wydanie do właściwego 

miejscowo wojewody.  Wniosek ten winien zawierać szereg elementów wymienionych w art. 

5 u.i.o.e.j. Treść decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji inwestycji w zakresie budowy 

obiektu energetyki jądrowej, w szczególności określa i zawiera: określenie nieruchomości 

objętych inwestycją w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, w tym linii 

rozgraniczających obszar inwestycji; warunki techniczne realizacji inwestycji; warunki 

wynikające z potrzeb ochrony środowiska i ochrony zabytków, w tym dotyczące 

przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym; warunki ochrony przeciwpożarowej 

dla inwestycji; wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich; zatwierdzenie 

podziału nieruchomości; oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja  

o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej powoduje 

wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego; oznaczenie nieruchomości, w stosunku do 

których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki 

jądrowej ma wywołać skutek w zakresie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości; 

oznaczenie nieruchomości, podlegających wywłaszczeniu na rzecz Skarbu Państwa
112

. 

Wskazać również należy, że ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie 

budowy obiektu energetyki jądrowej stanowi podstawę do dokonywania wpisów w księdze 
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Por. art.29 ust. 1 u.i.b.p 
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Dz. U. z 2018 r. poz.1537, dalejjakou.i.o.e.j. 
111

Por. art.2 ust.2 u.i.o.e.j. 
112

Por. art.7 ust.1 u.i.o.e.j. 
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wieczystej i w ewidencji gruntów i budynków
113

. Zgodnie z art. 9 ust. 2u.i.o.e.j., omawiana 

decyzja wiąże właściwe organy przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. Równocześnie zaś, z dniem w którym staje się ona ostateczna, umorzeniu 

ulegają postępowania administracyjne prowadzone w przedmiocie wydania decyzji  

o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, decyzji 

o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej oraz decyzji o pozwoleniu na 

budowę
114

.Ponadto, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu 

energetyki jądrowej wiąże wiąże wojewodę będącego organem administracji publicznej 

właściwym rzeczowo dla wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla tego rodzaju 

inwestycji
115

. Stwierdzić zatemnależy, że celem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji jest 

wprowadzenie ograniczeń w odniesieniu do nieruchomości, wynikających z art. 6 ust. 4 pkt 2 

i 3 w związku z art. 12 ust. 4 3 u.i.o.e.j., które zasadniczo dotyczą możliwości dysponowania 

nieruchomościami objętymi jej treścią.Zauważyć zatem należy, że decyzja o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nie zastępuje decyzji  

o pozwoleniu na budowę, które wydane być musi w oparciu o regulację art. 15 omawianej 

specustawy.  

Kolejną regulacją szczególną jestustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu  

i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
116

. W załączniku do 

ustawy zostały wskazane w sposób enumeratywny rodzaje inwestycji 

strategicznych
117

podlegających jej regulacjom w zakresie zasad i warunków ich 
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Por. art.9 ust.1 u.i.o.e.j. 
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Por. art.9 ust.3 u.i.o.e.j. 
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 Por. art. 15 ust. 1 i 2 u.i.o.e.j. 
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 Dz. U. z 2018 r. poz. 404 z późn. zm., dalej jakou.p.r.s.i.s.p. 
117

 Strategicznymi inwestycjami w zakresie sieci przesyłowych są: 1) Budowa linii 400 kV Ełk Bis – Granica 

RP; 2) Budowa linii 400 kV Ełk Bis – Łomża; 3) Budowa linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów; 4) Budowa linii 

400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki; 5) Budowa linii 400 kV Płock – Olsztyn Mątki; 6) Budowa linii 400 kV 

Kozienice – Siedlce Ujrzanów; 7) Budowa linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew; 8) Budowa linii 400 kV Krajnik – 

Baczyna; 9) Budowa linii 400 kV Baczyna – Plewiska; 10) Budowa linii 400 kV Plewiska –Eisenhüttenstadt 

(DE); 11) Budowa linii 400 kV Mikułowa – Świebodzice; 12) Budowa linii 400 kV Mikułowa – Czarna – 

Pasikurowice; 13) Budowa linii 400 kV Podborze – nacięcie linii Wielopole –Nosovice wraz z budową stacji 

400/220 kV Podborze; 14) Budowa wielonapięciowej linii 400 i 220 kV Byczyna – Podborze; 15) Budowa linii 

400 kV Czarna – Polkowice; 16) Budowa linii 400 kV Dobrzeń – nacięcie linii Pasikurowice – Wrocław; 17) 

Budowa linii 400 kV Dunowo – Żydowo Kierzkowo – Piła Krzewina – Plewiska; 18) Budowa linii 400 kV 

Pątnów – Jasiniec – Grudziądz; 19) Budowa linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń; 20) Budowa 

linii 400 kV Piła Krzewina – Bydgoszcz; 21) Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk; 22) Budowa 

linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo; 23) Rozbudowa lub przebudowa linii 220 kV Blachownia – 

Łagisza; 24) Budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna; 25) Budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci 
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przygotowania oraz realizacji, a także źródeł finansowania. Inwestorem uprawnionym do 

realizacji inwestycji w oparciu  

o przepisy u.p.r.s.i.s.p. może być jedynie przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

przesyłaniem paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy  

w systemie przesyłowym gazowym albo systemie przesyłowym elektroenergetycznym, 

bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, 

konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi 

systemami gazowymi albo innymi systemami elektroenergetycznymi
118

. Za kluczową decyzję 

dla przygotowania inwestycji objętych zakresem przedmiotowej specustawy uznać zaś należy 

wydawaną przez wojewodę decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznych inwestycji  

w zakresie sieci przesyłowych
119

. Celem przyspieszenia procedury pozyskiwania decyzji, 

przyjęto, że wydanie decyzji przez wojewodę powinno nastąpić w terminie miesiąca od dnia 

złożenia wniosku, przy czym naruszenie tego terminu obwarowane zostało sankcją  

w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki
120

. W odniesieniu do nieruchomości objętych 

wnioskiem o jej wydanie, do dnia w którym decyzja ta stanie się ostateczna, nie wydaje się 

decyzji o pozwoleniu na budowę, a toczące się postępowania zawiesza z mocy prawa. 

Podobnie,wszczęte postępowania w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy lub 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego aż do tego dnia pozostają 

zawieszone
121

.  

Elementy treści decyzji w sposób enumeratywny określone zostały w art. 8 

u.p.r.s.i.s.p., który wskazuje na konieczność zawarcia w niej: określenia linii 

rozgraniczających teren  inwestycji, w tym linii rozgraniczających teren przeznaczony pod 

budowę stacji elektroenergetycznej, warunków technicznych realizacji inwestycji, a także 

wynikających z potrzeb ochrony środowiska i ochrony zabytków, w tym również 

przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, warunków ochrony przeciwpożarowej, 

czy wreszcie wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich
122

.  

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji przesyłowej wiąże organy przy 

sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

                                                                                                                                                         
NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami (pomiędzy nacięciami linii Stanisławów – Narew, 

Stanisławów – Siedlce Ujrzanów, Kozienice – Siedlce Ujrzanów); 26) Budowa linii 400 kV Skawina – nacięcia 

linii Tarnów –Tucznawa oraz Rzeszów – Tucznawa; 27) Rozbudowa lub przebudowa linii 220 kV Kozienice – 

Rożki; 28) Rozbudowa lub przebudowa linii 220 kV Rożki – Kielce. 
118

 Por. art. 1 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 5 ust. 1 u.p.r.s.i.s.p. 
119

Por. art.8 ust.1 u.p.r.s.i.s.p. 
120

Por. art.6 ust.1 u.p.r.s.i.s.p. 
121

Por. art.7 ust.2 pkt 2 i 3 u.p.r.s.i.s.p. 
122

Por. art.8 ust.1 pkt 1–5 u.p.r.s.i.s.p. 
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy  

i zagospodarowania terenu oraz decyzji o pozwoleniu na budowę, a także decyzji o ustaleniu 

lokalizacji linii kolejowej, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji  

o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz 

inwestycji towarzyszącej, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu oraz 

zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym uzbrojenia 

terenu, wchodzącego w skład tej inwestycji
123

. Ostateczna decyzja wywiera również skutek 

decyzji wywłaszczeniowej na rzecz Skarbu Państwa
124

. Jeżeli wywłaszczone nieruchomości 

lub prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości są obciążone ograniczonymi 

prawami rzeczowymi, z dniem w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej 

inwestycji w zakresie sieci przesyłowej staje się ostateczna, prawa te wygasają za 

odszkodowaniem
125

. W omawianej specustawie zawarto przepisy szczegółowo regulujące 

kwestie odszkodowań. Ustawodawca określił, że za wywłaszczone nieruchomości, 

użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, przysługuje 

odszkodowanie w wysokości uzgodnionej pomiędzy inwestorem a dotychczasowym 

właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługiwało ograniczone prawo 

rzeczowe do nieruchomości. Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia uostatecznienia się 

decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji nie dojdzie do uzgodnienia pomiędzy 

zainteresowanymi stronami toodszkodowanie ustalane jest przez wojewodę w drodze 

odrębnej decyzji administracyjnej
126

. Ponadto, omawiana decyzja stanowi podstawę do 

dokonywania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości
127

. Wskazać jednak 

należy, że nie zatwierdza ona swą treścią projektu budowlanego ani nie zastępuje decyzji  

o pozwoleniu na budowę. W uzasadnionych przypadkach decyzja określać będzie również 

nieruchomości o ograniczonym sposobie użytkowania. Pozwolenie na budowę strategicznej 

inwestycji w zakresie sieci przesyłowej wydaje zaś wojewoda na zasadach i w trybie 

określonym w ustawie pr. bud., czyliw drodze odrębnej decyzji administracyjnej
128

.  

W swietle powyższych ustaleń wskazać należy, że kompleksowość decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji przesyłowej przejawia się tym, że w jej drodze dochodzi do 

zatwierdzenia podziału nieruchomości, wywłaszczenia nieruchomości, ograniczenia prawa 

                                                 
123

Por. art.11 ust.2 i 3 u.p.r.s.i.s.p. 
124

Por. art.19 ust.3 u.p.r.s.i.s.p. 
125

Por. art.19 ust.5 u.p.r.s.i.s.p. 
126

Por. art.21 ust.2 u.p.r.s.i.s.p. 
127

Por. art.12 u.p.r.s.i.s.p. 
128

Por. art.13 ust.1 u.p.r.s.i.s.p. 
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własności
129

, udzielenia inwestorowi prawa do dysponowania nieruchomościami na cele 

budowlane oraz przesądzenia o możliwości lokalizacji inwestycji. Podobnie jak w przypadku 

innych specustaw, wyłączenie stosowania przepisów u.o.g.r.l. istotnie przyśpiesza proces 

inwestycyjny i ułatwia jego prowadzenie, gdyż inwestycja realizowana być może również na 

terenach rolnych i leśnych. 

Kolejną szczególnego rodzaju ustawą, która reguluje kwestie związane z inwestycjami 

w zakresie enlektrowniwiatrywych jest uchwalona dnia 20 maja 2016 r. u.i.e.w. Elektrownią 

wiatrową w rozumieniu tej ustawy jest instalacja odnawialnego źródła energii, składająca się 

z części budowlanej stanowiącej budowlę w rozumieniu prawa budowlanego oraz urządzeń 

technicznych, w tym elementów technicznych, w której energia elektryczna jest wytwarzana  

z energii wiatru, o mocy większej niż moc mikroinstalacji, czyli większej niż 50 kW 

w rozumieniu art. 2 pkt 19 u.o.z.e.
130

 W odróżnieniu od innych specustaw nie przewiduje ona 

możliwości uzyskania dla tego rodzaju inwestycji specjalnego rodzaju decyzji 

administracyjnej o charakterze kompleksowym, a także nie wpływa na przyśpieszenie 

realizacji elektrowni wiatrowych. Wprowadza natomiast dodatkowe wymogi formalne oraz 

modyfikuje głównie przepisy ogóle dotyczące zagospodarowania przestrzennego. I tak,  

w art. 3 tej ustawy wskazano, iż lokalizacja elektrowni wiatrowej nastąpić może wyłącznie na 

podstawie postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określającego 

jej maksymalną całkowitą wysokość, co oznacza, że ustawodawca wykluczył możliwość 

lokalizowania elektrowni wiatrowych na podstawie decyzji określających warunki zabudowy 

i zagospodarowania terenu. Ponadto, taki odnoszący się do lokalizacji elektrowni wiatrowych 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządzony być powinien co najmniej dla 

obszaru, na którym zgodnie z u.i.e.w. nie mogą być zlokalizowane nowe budynki mieszkalne 

albo budynki o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa
131

. Dlatego, 

zgodnie z art. 6 u.i.e.w. organy gminy są zobligowane przy sporządzaniu i uchwalaniu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy do 

uwzględniania minimalnej odległości elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej 

oraz obszarów chronionych
132

. Odległość ta uwzględniana jest również przez organy gminy 

oraz wojewodę przy sporządzaniu oraz uchwalaniu albo przyjmowaniu planu miejscowego 

                                                 
129

Por. art.22 ust 1 u.p.r.s.i.s.p. 
130

 Por. art. 2 pkt 1 u.i.e.w. w zw. z art. 2 pkt 19 u.o.z.e. 
131

 Por. art. 7 ust. 1 pkt 2 u.i.e.w. 
132

 Jak wskazuje M. Bednarek-Szczepańska, celem wprowadzenia w u.i.e.w. wymogów odległościowych jest 

zapobieganie konfliktom w zakresie wpływu wiatraków na zdrowie mieszkańców oraz ich negatywnego wpływu 

na krajobraz (por. M. Bednarek-Szczepańska, Energetyka wiatrowa jako przedmiot konfliktów lokalizacyjnych 

w Polce, Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2016, nr 1, t. 19, s. 53–72). 
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albo jego zmiany
133

 oraz organy województwa przy sporządzaniu oraz uchwalaniu planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa. Minimalna odległość uwzględniana być 

musi ponadto przez organy gminy i wojewoda – przy wydawaniu decyzji o warunkach 

zabudowy, rgany administracji architektoniczno-budowlanej – przy wydawaniu pozwolenia 

na budowę oraz ocenie zasadności wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia, organy związku 

metropolitalnego – przy sporządzaniu oraz uchwalaniu studium ramowego uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego albo jego zmiany 

oraz organy wydające decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. Wskazać również 

należy, że ową minimalną odległość stanowi odległość równa lub większa od 

dziesięciokrotności całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej. Wysokość całkowita 

elektrowni wiatrowej to zaś wysokość mierzona od poziomu gruntu do najwyższego punktu 

budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami
134

. 

Ustawodawca określił sposób określania odległości minimalnej, wskazując, że ustalana jest 

ona jako najkrótszy odcinek pomiędzy rzutem poziomym istniejącego budynku mieszkalnego 

lub budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa albo granicą 

terenu objętego decyzją o warunkach zabudowy, na którym możliwa jest realizacja inwestycji 

celu mieszkaniowego, albo linią rozgraniczająca teren, którego sposób zagospodarowania 

określony w planie miejscowym dopuszcza realizację budynku mieszkalnego lub budynku  

o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, a okręgiem którego 

promień równy jest połowie średnicy wirnika wraz z łopatami a środek jest środkiem okręgu 

opisanego na obrysie wieży istniejącej elektrowni wiatrowej albo linią rozgraniczającą teren, 

którego sposób zagospodarowania określony w planie miejscowym dopuszcza budowę
135

. 

Jeśli zaś chodzi o odległość od obszarów objętych formami ochrony przyrody lub leśnego 

kompleksu promocyjnego, to wskazać należy, że ustalana jest ona jako najkrótszy odcinek 

pomiędzy punktem granicy obszaru chronionego a granicą lokalizacji elektrowni określoną  

w sposób opisany powyżej
136

. Omawiana ustawa zawiera szereg przepisów 

intertemporalnych
137

. Warto zwrócić uwagę, że w ciągu 72 miesięcy, od dnia wejścia w życie 

                                                 
133

 Bliżej na temat konieczności uwzględniania w akatchplnowych szczególnych wymagań w zakresie odległości 

zob. M. Przybylska, Zasada odległościowa w procesie inwestycyjnym elektrowni wiatrowej  

i zabudowy mieszkaniowej a działania organów samorządowych, PiP 2018, nr 4. s. 100–113. 
134

Por. art.4 ust.1 u.i.e.w. 
135

 Por. art. 5 ust. 1 u.i.e.w. Zgodnie z art. 5 ust. 2 u.i.e.w., za budynkuimieszkalne lub budynki o funkcji 

mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa uznawane są również rozumie się również obiekty 

budowlane objęte decyzją o pozwoleniu na budowę albo zgłoszeniem, wobec którego organ administracji 

architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu. 
136

 Zob. art. 5 ust. 3 u.i.e.w. 
137

 Zob. art. 13–17 u.i.e.w. 
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u.i.e.w., ustawodawca dopuścił możliwość lokalizaci budynków mieszkalnych albo 

budynków o funkcji mieszanej bez koniczności uwzględniania w planie miejscowym 

przedstawionych powyżej wymogów dotyczących odległości
138

. Zatem w ciągu 72 miesięcy 

od dnia wejścia w życie ustawy dopuszczlnym jest uchwalanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego przewidujących lokalizację przedmiotowych budynków na 

podstawie przepisów ogólnych u.p.z.p. A zatem miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego musi zostać uchwalony przed upływem 72 miesięcy, co oznacza, że musi 

zostać zakończona w odniesieniu do niego procedura planistyczna określona w u.p.z.p., czego 

nie należy jednak utożsamiać z jego obowiązywaniem
139

. Ustawodawca nie przewidział 

jednak takiego czasowego zawieszenia stosowania wymogów odległościowych w 

odnesieniudo  możliwości lokalizowania elektrowni wiatrowych. Tym samym zaś, po 16 

lipca 2016 r.  

w każdym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje 

lokalizację elektrowni wiatrowych, musi być uwzględniona ta zasada. W kontekście niniejszej 

pracy wskazać dodatkowo należy na treść art. 14 ust. 5 i 6 u.i.e.w., zgodnie z którymi 

wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie u.i.e.w. postępowania w przedmiocie 

wydania decyzji o warunkach zabudowy dla elektrowni wiatrowych podlegają umorzeniu,  

a decyzje o warunkach zabudowy wydane dla elektrowni wiatrowych przed dniem wejścia  

w życie u.i.e.w. traca z tym dniem moc obowiązującą, chyba że wcześniej w oparciu o nie 

wszczęte zostało postępowanie o wydanie decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę. 

Ustawodawca w drodze tej specustawy dokonał również zmian w innych, 

zasadniczych dla procesu budowlanego elektrowni wiatrowych ustawach. Wskazać w tym 

kontekście należy na pkt 5b dodany do art. 82 ust. 3 pr.bud., zgodnie z którym organem 

właściwym do wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę dla elektrowni wiatrowych jest 

wojewoda
140

, czy też  zmianę dokonaną w art. 75 ust. 1 pkt 1 u.u.i.ś., do którego dodana 

została lit.r, wskutek której organem właściwym dla wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla elektrowni wiatrowych stał się regionalny dyrektor ochrony 

środowiska
141

. 

                                                 
138

 Zob. art. 15 ust. 8 u.i.e.w. Wskazać jednak trzeba, że zgodnie z art. 15 ust. 9 u.i.e.w., że w przypadku 

wprowadzania ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego możliwości lokalizacji 

nowych elektrowni wiatrowych, wymogi zachowania odpowieniej odległości muszą zostać zachowane. 
139

 Zgodnie z art. 29 ust. 1 u.p.z.p., uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje 

od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  

w dzienniku urzędowym województwa. 
140

Zob.art. 9 pkt 2 u.i.e.w. 
141

 Zob. art. 11 u.i.e.w. 



195 

 

Regulacja omawianej specustawy, wprowadzając odrębny reżim prawny od ogólnego, 

określonego przepisami u.p.z.p., jak wspomniano już powyżej, nie nakłada natomiast 

obowiązku uzyskania decyzji o charakterze kompleksywym dla realizacji elektrowni 

wiatrowych, nie ogranicza również w żaden sposób kategorii podmiotów uprawnionych do 

realizacji tego rodzaju przedsięwzięć, powodując jednakże zanczne utrudnienia dla procesu 

budowlanego. Przedstawione powyżej wymagania dotyczące wymogów zachowania 

określonej odległości lokalizowania elektrowni wiatrowych od budynków mieszkalnych lub 

budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, wraz  

z obowiązkiem lokalizowania elektrowni wiatrowych wyącznie w oparciu o ustalenia 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w praktyce oznaczają najczęściej 

konieczność zachowania pomiędzy tymi inwestycjami dystansu o promieniu 2 km
142

, co 

stanowi znaczne utrudnienie lokalizacyjne, zwłaszcza w świetle obecnego w Polsce 

rozproszenia zabudowy
143

. 

Kolejną ustawą szczególną względem regulacji ogólnych ujętych w u.p.z.p. jestustawa 

z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew 

Wiślany z Zatoką Gdańską
144

, która określa zasady przygotowania, realizacji  

i finansowania inwestycji wskazanej w jej tytule. Przedmiotem regulacji jest zaś 

infrastruktura dostępowarozumiana jako instalacje, urządzenia i obiekty niezbędne do 

wybudowania i funkcjonowania drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską
145

.  

Z kolei za inwestycje w zakresie infrastruktury dostępowej uznane zostały roboty, dostawy 

lub usługi związane z przygotowaniem i realizacją budowy drogi wodnej łączącej Zalew 

Wiślany z Zatoką Gdańską, w szczególności zaś budowa toru podejściowego od strony morza 

wraz z oznakowaniem nawigacyjnym, budowa awanportu od strony Zatoki Gdańskiej a także 

od strony Zalewu Wislanegowraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym falochronów, 

nabrzeży i stanowisk dalbowych czy też budowę kanału, w tym śluz, nabrzeży postojowych, 

stanowisk wyczekiwania i obudów brzegów kanału
146

. Zauważenia przy tym wymaga, 

                                                 
142

 Wskazany w art. 5 u.i.e.w. sposób wyznaczania odległości wykorzystuje parametr wysokości elektrowni 

wiatrowej. Wysokość wieży wacha się zasadniczo od 50–100m, dodatkowo zaś długość łopat to ok. 50 m (por. 

W.M. Lewandowski, E. Klugmann-Radziemska, Proekologiczne odnawialne źródła energii. Kompendium, 

Warszawa 2017, s. 133 i n.  
143

 Bliżej na temat problematyki rozproszenia zabudowy zob. K. Małysa-Sulińska, Stosowanie przepisów 

regulujących sposób przeprowadzania analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu  

a rozproszenie i koncentracja zabudowy [w:] T. Bąkowski (red.), Prawne problemy rozpraszania zabudowy  

i koncentracji zabudowy, Gdańsk 2018, s. 80 i n. 
144

 Dz. U. z 2019 r. poz. 1073, dalej jakou.b.d.w.z.w.z.g. 
145

Por. art.1 ust.2 pkt 1 u.b.d.w.z.w.z.g. 
146

 Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 2 u.b.d.w.z.w.z.g. objętymi regulacją ustawową robotami, dostawami lub usługami 

związanymi z przygotowaniem i realizacją budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską są 
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żeinwestycje w zakresie infrastruktury dostępowej uznane zostały za cele publiczne  

w rozumieniu u.g.n.
147

 Wojewoda Pomorski został zaś wyznaczony jako organ właściwy  

w zakresie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury 

dostępowej, przy czym działa on na wniosek inwestora czyli Dyrektora Urzdu Morskiego  

w Gdyni
148

. Również i w tej regulacji ustawodawca zakreślił termin na wydanie decyzji,  

a wynosi on 60 dni od dnia złożenia wniosku inicjującego postepowanie, przy czym jego 

naruszenia skutkuje nałożeniem na Wojewodę Pomorskiego kary w wysokości 1000 zł za 

każdy dzień zwłoki
149

. Wskazać też trzeba, że w odniesieniu do nieruchomości objętych 

wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury 

dostępowej, zasadniczo do czasu jej wydania nie są wydawane decyzje o pozwoleniu na 

budowę oraz decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz inne decyzje 

pozwalające na realizację robót budowlanych, a toczące się postępowania ulegają zawieszeniu 

z mocy prawa do czasu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie 

infrastruktury dostępowej
150

.  Zawieszane są również toczące się postępowania  

w przedmiocie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego
151

. Wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie 

infrastruktury dostępowej wiąże organy administracji publicznej przy sporządzaniu studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, a także organy właściwe w zakresie wydawania decyzji  

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę, decyzji  

o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz 

inwestycji towarzyszącej, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu oraz 

zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym uzbrojenia 

                                                                                                                                                         
również: budowa nowego i pogłębienie istniejącego toru wodnego na Zalewie Wiślanym i rzece Elbląg wraz  

z wymaganymi korektami geometrii toru oraz oznakowanie nawigacyjne; budowa dróg publicznych i innych 

dróg lub przebudowę dróg publicznych i innych dróg kolidujących z drogą wodną wraz z niezbędnymi 

drogowymi obiektami inżynierskimi; budowa lub przebudowę infrastruktury związanej z nadzorem nad 

bezpieczeństwem ruchu morskiego oraz ochroną środowiska morskiego; realizacja robót lub działań związanych 

z zapobieganiem negatywnemu oddziaływaniu na środowisko i ograniczeniem go lub z kompensacją 

przyrodniczą; budowa lub przebudowę umocnień brzegowych i budowli hydrotechnicznych wraz z przylegającą 

infrastrukturą, regulację skarp brzegowych oraz inne roboty budowlane związane z ochroną brzegu; rozpoznanie 

i usuwanie z obszaru inwestycji przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności niewybuchów; budowa lub 

przebudowa uzbrojenia terenu; budowa sztucznych wysp na Zalewie Wiślanym wraz z przystaniami 

refulacyjnymi oraz budowa nowych lub rozbudowa istniejących pól refulacyjnych. 
147

Por. art.2 ust.1 u.b.d.w.z.w.z.g. 
148

Zob.art. 3 ust.1 u.b.d.w.z.w.z.g. 
149

Por. art.5 ust.1 u.b.d.w.z.w.z.g. 
150

Por. art.6 ust.4 pkt 2 u.b.d.w.z.w.z.g. 
151

Por. art.6 ust.4 pkt 3 u.b.d.w.z.w.z.g. 
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terenu, wchodzącego w skład tej inwestycji, decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej 

inwestycji w zakresie sieci przesyłowej oraz pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji 

w zakresie sieci przesyłowej oraz dla zarządcy drogi wydającego zezwolenie na zajęcie pasa 

drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym uzbrojenia terenu wchodzącego w skład 

inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej
152

. Skutkiem wydanej decyzji jest również 

wywłaszczenie na rzecz Skarbu Państwa wraz  z dniem w którym staje się ona ostateczna
153

. 

Podobnie, z dniem uzyskania ostatecznego charakteru, użytkowanie wueczycte oraz 

ograniczone prawa rzeczowe wygasają
154

. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji  

w zakresie infrastruktury dostępowej określa w szczególności linie rozgraniczające teren 

inwestycji, warunki wynikające z potrzeb obronności państwa oraz ochrony środowiska, 

zabytków i dóbr kultury, a także wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów 

osób trzecich, zatwierdza podział nieruchomości, określa wywłaszczane nieruchomości oraz 

te, w stosunku do których ograniczany jest sposób ich użytkowania
155

. Wydana decyzja 

stanowi zatwierdzenie projektu budowlanego, zwalniając tym samym inwestora  

z późniejszego obowiązku uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę celem realizacji 

inwestycji
156

. W uzasadnionych przypadkach określa ona również inne warunki techniczne 

realizacji inwestycji
157

. Ponadto, w drodze decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji  

w zakresie infrastruktury dostępowej, inwestor uzyskuje prawo do dysponowania 

nieruchomością objętą treścią tej decyzji na cele budowlane
158

.Tutaj również, tak jak  

w pozostałych specustawach inwestycyjnych, ustawodawca przewidział odszkodowanie za 

wywłaszczone nieruchomości, użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe do 

nieruchomości, którego wysokość powinna zostać określona pomiędzy inwestorem  

a pozbawionym praw w odniesieniu do nieruchomości. Dopiero zaś w przypadku 

nieosiągnięcia porozumienia w powyższym zakresie przez okres 2 miesięcy od dnia,  

w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej 

stała się ostateczna, wysokość odszkodowania zostaje ustalona w drodze odrębnej decyzji 

wydawanej przez wojewodę
159

. Poza wskazanymi powyżej modyfikacjami materialnego 

prawa administracyjnego, za istotne ułatwienie dla inwestorów uznać należy wyłączenie 

stosowania przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych, umożliwiające lokalizowanie 
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Por. art.11 ust.2 i 3 u.b.d.w.z.w.z.g. oraz art.12 ust.3 u.b.d.w.z.w.z.g. 
153

Por art.19 ust. 3 u.b.d.w.z.w.z.g 
154

Por. art.19 ust.4 iust. 10 u.b.d.w.z.w.z.g 
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Por. art.8 ust. 1 pkt 1–6 u.b.d.w.z.w.z.g 
156

Por. art.8 ust. 1 pkt 10 u.b.d.w.z.w.z.g 
157

Por. art.8 ust. 1 pkt 11 u.b.d.w.z.w.z.g 
158

Por. art. 20 u.b.d.w.z.w.z.g 
159

Por. art.22 ust. 1–2 u.b.d.w.z.w.z.g 
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inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej również na terenach rolnych, bez 

konieczności uzyskiwania decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej
160

. 

Kolejną regulacją o charakterze lex specialis w stosunku do przepisów u.p.z.p. jest 

ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru 

wodnego Świnoujście –Szczecin do głębokości 12,5 metra
161

. Określa ona jedynie niektóre 

warunki dla przygotowania tej inwestycji oraz źródła ich finansowania. Z uwagi na rozmiar 

oraz kompleksowość robót budowlanych, usług oraz dostaw koniecznych dla realizacji toru 

wodnego, celem zachowania przejrzystości regulacji, już w art. 2  u.i.b.p.t.w.ś.s. ustawodawca 

zdecydował się na zbiorcze określenie ich minem inwestycji
162

. Inewstycje te zaliczone 

również zostały do kategorii celów publicznych w rozumieniu przepisów u.g.n.
163

 

Przedstawiana regulacja nie wprowadza jednak dla lokalizacji objętych nią inwestycji 

specjalnego rodzaju decyzji kompleksowej. Szczególne uprawnienie jakie wprowadza ona do 

porządku prawnego polega bowiem jedynie na przyznaniu inwestorowi czyli Dyrektorowi 

Urządu Morskiego w Szczecinie uprawnienia do wystąpienia z wnioskiem o przeniesienie 

zarządu gruntów mających być wykorzystanymi na potrzeby inwestycji. W przypadku 

bowiem, gdy dla lokalizacji inwestycji uzyskana została decyzja o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego, której treść obejmuje grunty będące samodzielnymi działkami 

ewidencyjnymi podlegającymi zarządowi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe, a które konieczne są dla realizacji inwestycji, w przypadku zaś gruntów leśnych 

muszą zostać wyłączone z produkcji, na skutek złożonego przez Dyrektora Urzędu Morskiego 

w Szczecinie wniosku, nadleśniczy obowiązany jest do zawarcia umowy o nieodpłatne 

przeniesienie gruntu na rzecz inwestora
164

. Powyższa regulacja stosowana powinna być 

odpowiednio do gruntów objętych postanowieniami obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego
165

. Jakkolwiek umożliwienie Dyrektorowi Urzędu 

Morskiego w Szczecinie przejęcia zarządu gruntu postrzgaćnależy jako istotnie ułatwiające 

proces przygotowania i realizacji inwestycji, to jednak nie należy go traktować jako istotnego 

ułatwienia w odniesieniu do warunków lokalizacji inwestycji, te bowiem podlegają ogólnym 

regulacjom u.p.z.p. 

                                                 
160

Por. art. 26 u.b.d.w.z.w.z.g 
161

 Dz. U. poz. 990, dalej jakou.i.b.p.t.w.ś.s. 
162

Por. art.2 ust.1 u.i.b.p.t.w.ś.s. 
163

Por. art.4 u.i.b.p.t.w.ś.s. 
164

 Por. art. 6 ust. 1 u.i.b.p.t.w.ś.s. W przypadku zaś, gdy grunty nie stanowią samodzielnych działek 

ewidencyjnych, w przypadku wniosku inwestora nadleśniczy obowiązany jest najpierw do przeprowadzenia 

podziału nieruchomości w stosownym trybie i dopiero po zatwierdzeniu podziału nieruchomości do zawarcia 

umowy o nieodpłatne przeniesienie zarządu (por. art. 6 ust. 2 u.i.b.p.t.w.ś.s.) 
165

 Por. art. 6 ust. 5 u.i.b.p.t.w.ś.s. 
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Również ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym
166

, 

określa szczególne regulacje prawne w zakresie trybu przygotowania i realizacji inwestycji. 

Jej postanowienia stosuje się do przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie Centralnego 

Portu Komunikacyjnego, w zakresie inwestycji towarzyszących oraz innych przedsięwzięć 

związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego
167

. Ponadto określa ona zasady 

nadzoru nad realizacją objętych nią inwestycji, który pełniony jest przez pełnomocnika Rządu 

do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego
168

. Regulacji podlegają również zasady  

i warunki rezerwacji terenu, wydania decyzji lokalizacyjnej oraz nabywania nieruchomości. 

W treści omawianej regulacji ustawodawca posługuje się pojęciem inwestycji, 

rozumianej jako budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z urządzeniami  

i obiektami niezbędnymi do jego funkcjonowania, w szczególności urządzeniami i obiektami 

do obsługi ruchu lotniczego w rozumieniu art. 2 pkt 8 u.i.l.u.p. oraz urządzeniami wodnymi  

w rozumieniu art. 16 pkt 65 pr.wod.
169

 Inwestycjami towarzyszącymi określone zaś zostały 

inwestycje celu publicznego, które wskazane zostaną w stosownych rozporządzeniach 

wydawanych w oparciu o delegację ustawową
170

.Stwierdzić zatem należy, że przedsięwzięcie 

objęte treścią przedstawianej regulacji ma stanowić rodzaj połączenia transportowego 

opartego na zintegrowanych ze sobą węzłach lotniczym i kolejowym
171

, a tak 

rozumianainwestycjia została skalsyfikowana jako cel publiczny w rozumieniu u.g.n.
172

 

Tak kompleksowa inwestycja wymaga dla swej realizacji skoordynowania działań 

dokonywanych przez szereg podmiotów. Zapewne z tego powodu ustawodawca w sposób 

bardzo szeroki określił krąg podmiotów mogących być jej inwestorami, w skazując w tym 

zakresie na: Spółkę Celową
173

, spółkę zależną utworzoną w oparciu o regulacje ustawy z dnia 

15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
174

 przez Spółkę Celową samodzielnie bądź  

z innymi podmiotami, jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów  
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 Dz. U. poz. 1089 z późn. zm., dalej jakou.c.p.k. 
167

Por. art.1 u.c.p.k. 
168

 Kwestie związane z nadzorem uregulaowane zostały w Dziale II u.c.p.k. (zob. art. 4–27 u.c.p.k.) 
169

Por. art. 2 pkt 3 u.b.d.w.z.w.z.g 
170

Por. art.2 pkt 4 u.c.p.k. 
171

 https://www.gov.pl/web/infrastruktura/centralny-port-komunikacyjny (dostęp: 23.04.2019 r.) 
172

Por. art.3 ust.1 u.c.p.k. 
173

 Zgodnie z art. 2 pkt 10 u.c.p.k. Spółką Celową jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona przez 

Skarb Państwa w celu zapewnienia przygotowania i realizacji Programu oraz koordynacji i kontroli realizacji 

Przedsięwzięć, przy czym Program rozumiany być powinien jako program wieloletni w rozumieniu ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), obejmujący Inwestycję, 

Inwestycje Towarzyszące oraz inne zadania, w tym finansowane z budżetu państwa, określający charakterystykę 

inwestycji, ich rozmieszczenie, terminy realizacji oraz łączne nakłady z budżetu państwa na realizację (por. art. 2 

pkt 7 u.c.p.k.) Przedsięwzięciem są zaś w rozumieniu u.c.p.k. zawarte w Programie: Inwestycję, Inwestycje 

Towarzyszące oraz pozostałe zadania (por. art. 2 pkt 8 u.c.p.k.) 
174

 Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm., dalej jakok.s.h. 
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o finansach publicznych, inne niż jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu 

przepisów o finansach publicznych państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej, osoby prawne, jeżeli podmioty wskazane powyżej podmioty, 

pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot finansują je  

w ponad 50% lub posiadają ponad połowę udziałów albo akcji oraz przygotowują lub 

realizują Przedsięwzięcia. 

Niezwykle istotnym uprawnieniem przewidzianym w treści art. 28 u.c.p.k. pozostaje 

przyznanie Radzie Ministrów, dla zabezpieczenia prawidłowości realizacji inwestycji, 

uprawnienia do wskazania w drodze rozporządzenia możliwie zwartego obszaru gmin lub ich 

częći, na terenie których celem przygotowania inwestycji stosowane będą szczególne zasady 

gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

realizacji inwestycji celu publicznego
175

. Obszary te, jako wyjęte niejako spod regulacji 

ogólnych, wyznaczone powinny być w oparciu o ustalenia analiz przygotowujących 

inwestycję, w szczególności analiz przestrzennych, środowiskowych, ekonomicznych  

i technicznych
176

. Wskazać również należy, że na wniosek Spółki Celowej, wojewoda  

w drodze zarządzenia stwnowiącego akt prawa miejscowego może ustalić tzw. plan 

rezerwacji, składający się z części tekstowej i graficznej, określający szczególne zasady 

gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

realizacji inwestycji celu publicznego na obszarach objętych wskazanym powyżej 

rozporządzeniem Rady Ministrów
177

. W ustawie zawarty został katalog owych szczególnych 

zasad, spośród których na szczególną uwagę zasługuje możliwość zastrzeżenia w planie 

rezerwacji prawa pierwokupu nieruchomości, czy też konieczności uzgadniania z ministrem 

właściwym do spraw transportu projektów studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin, ramowych studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego związków metropolitalnych oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, w zakresie spójności z celami u.c.p.k., czy wreszcie 

ustalenie zakazu wydawania w odniesieniu do terenów objętych planem rezerwacji decyzji  

o pozwoleniu na budowę,  decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla 

wszystkich lub wybranych zmian sposobu zagospodarowania terenu, zakazu wydawania 

decyzji w przedmiocie podziału nieruchomości, a nawet zakazu wydzielania samodzielnych 

lokali mieszkalnych w budynkach. Ponadto, treść planu rezerwacji wyłączać może 
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Por. art.28 u.c.p.k. 
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 Szczególne zasady stosowane do terenów objętych treścią rozporządzenia określone zostały w art. 29 u.c.p.k. 
177

Por. art.32 u.c.p.k. 
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wydawanie decyzji dokonujących lokalizacji dla wszystkich lub wybranych zmian sposobu 

zagospodarowania terenu oraz decyzji zezwalających na wykonywanie robót budowlanych 

wydawanych na podstawie pozostałych specustaw inwestycyjnych
178

. Ten kolejny etap 

zabezpieczający przygotowanie inwestycji, zapewne z uwagi na dokonywaną w nim znaczącą 

ingerencję w porządek ogólny planowania i zagospodarowania przestrzennego, a co za tym 

idzie, wywierający istotneskutki dla właścicieli nieruchomości, ustawowo ograniczony został 

nieprzekraczalnymterminem jego obowiązywania do okresu maksymalnie 2 lat
179

.  

W przypadku ustąpienia przyczyn ustalenia wprowadzenia planu rezerwacji, jak i uzyskaniu 

przez decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Centralnego Portu 

Komunikacyjnego waloru ostateczności, wojewoda obowiązany jest do uchylenia 

obowiązującego dla terenu planu rezerwacji
180

.  

Ustawa jednoznacznie przesądza, że lokalizacja inwestycji w zakresie Centralnego 

Portu Komunikacyjnego dokonywana jest na podstawie wydawanej przez wojewodę decyzji 

administracyjnej
181

. Wojewoda wydaje decyzję nawet w przypadku jej sprzeczności  

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
182

. Taka sytuacja 

przesądzaniejako o koniecznościwyeliminowaniaz obrotu prawnego przez radę gminy planów 

miejscowych w zakresie, w jakim pozostają one niezgodne z ustaleniami ostatecznej decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego
183

. Zgodnie z 

art. 40 ust. 2 u.c.p.k., treść decyzji lokalizacyjnej zawiera typowe ustalenia lokalizacyjne, 

dotyczące linii rozgraniczających teren inwestycji, charakterystyki i wymagań dotyczących 

inwestycji, w tym również w zakresie powiązania z siecią transportową. Ponadto decyzja 

zatwierdza podział i ewentualne scalenie nieruchomości w liniach rozgraniczających teren 

inwestycji, stanowi podstawę uzyskania pozwolenia na budowę i wiąże organ wydający to 

pozwolenie oraz wywiera skutki co do nieruchomości w niej wskazanych w zakresie 

wywłaszczenia oraz ustanowienia ograniczeń w sposobie korzystania z nieruchomości
184

.  

W związku z wywłaszczeniem nieruchomości właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu 

przysługuje odszkodowanie
185

.Odszkodowanie polegać może bądź na przeniesieniu własności 

nieruchomości zamiennej bądź na zawarciu stosownego pisemnego porozumienia, 

określającego wysokość odszkodowania należnego właścicielowi lub użytkownikowi 
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Por. art.33 u.c.p.k. 
179

Por. art.32 ust.4 u.c.p.k. 
180

Por. art.37 u.c.p.k. 
181

 Por. art. 38 ust. 1 w zw. z art. 40 ust. 1 u.c.p.k. 
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Por. art.38 ust.3 u.c.p.k. 
183

Por. art.38 ust.4 u.c.p.k. 
184

Por art.40, art.44, art.46 oraz art.48  u.c.p.k. 
185

Por. art.46 ust.1 u.c.p.k. 
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wieczystemu wywłaszczonej nieruchomości
186

.  Jeżeli jednak w terminie 2 miesięcy od dnia 

doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, czyli od dnia 

wszczęcia postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu wywłaszczenia 

nieruchomości nie uda się uzyskać porozumienia w jego przedmiocie, negocjacje podlegają 

zakończeniu, a ustalenie odszkodowania następuje w drodze decyzji wojewody
187

.  

Regulacją szczególną z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego jest 

też ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji 

mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
188

. W założeniu jej regulacje maja 

przyczynić się do usprawniania procedury poprzedzające uzyskiwanie pozwolenia na budowę 

budynków mieszkalnych w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego. 

Inwestycją mieszkaniową, w rozumieniu przywołanej ustawy, jest przedsięwzięcie 

obejmujące budowę, zmianę sposobu użytkowania lub przebudowę, w wyniku której 

powstanie budynek lub budynki mieszkalne wielorodzinne o łącznej liczbie lokali 

mieszkalnych nie mniejszej niż 25 lub co najmniej 10 budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych
189

. Inwestycję towarzyszącą stanowi natomiast przedsięwzięcie obejmujące 

budowę, zmianę sposobu użytkowania lub przebudowę obiektów, które mają służyć obsłudze 

mieszkańców budynków będących przedmiotem inwestycji mieszkaniowej
190

. Warto 

wskazać, że przedmiotowa specustawa ma charakter czasowy, obowiązuje bowiem do dnia 31 

grudnia 2028 r.
191

Równoczesnie ustawodawca rozstrzygnął ewentualną kolizję w zakresie 

realizacji inwestycji mieszkaniowych z pozostałymi inwestycjami objętymi regulacją 

specustaw, przesądzając o ich pierwszeństwie przed inwestycjami mieszkaniowymi lub 

inwestycjami towarzyszącymi
192

. Stwierdzić należy, że stosowanie u.u.p.r.i.m. jest 

fakultatywne, ponieważ to po stronie inwestora pozostawiony został wybór trybu realizacji 
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 Por. art 59 ust. 2, ust. 4 oraz ust. 6 u.c.p.k. 
187

Por. art.59 ust.8 u.c.p.k. 
188

 Dz. U. poz. 1496, dalej jakou.u.p.r.i.m. 
189

 Do kategorii inwestycji mieszkaniowej zaliczają się ponadto urządzenia budowlane tymi budynkami 

związane, drogi wewnętrzne, a także roboty budowlane niezbędne do obsługi oraz prawidłowego ich wykonania. 

Inwestycję mieszkaniową stanowią również części budynków przeznaczone na działalność handlową lub 

usługową. Por art. 2 pkt.2 u.u.p.r.i.m. 
190

 Zgodnie z art. 2 pkt 3 u.u.p.r.i.m. są nimi inwestycje w zakresie budowy, zmiany sposobu użytkowania lub 

przebudowy: sieci uzbrojenia terenu w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), dalej jakop.g.k., dróg publicznych, obiektów 

infrastruktury publicznego transportu zbiorowego, obiektów działalności kulturalnej, obiektów opieki nad 

dziećmi do lat 3, przedszkoli, szkół, placówek wsparcia dziennego, placówek opieki zdrowotnej, dziennych 

domów pomocy, obiektów służących działalności pożytku publicznego, obiektów sportu i rekreacji, terenów 

zieleni urządzonej, obiektów budowlanych przeznaczonych na działalność handlową lub usługową 
191

Por. art.59 u.u.p.r.i.m. 
192

Por. art. 4 u.p.r.s.i.s.p., wymieniającynastępująceregulacjeustawoweuprzywilejowanie w relacji do u.u.p.r.i.m.: 

ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portachiprzystaniachmorskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933); u.i.d.p.; u.t.k.; 

u.i.l.u.p.; u.i.t.r.s.g.z.; u.w.r.u.s.t.; u.i.b.p.; u.i.o.e.j.; u.p.r.s.i.s.p.; u.b.d.w.z.w.z.g.; u.i.b.p.t.w.ś.s.; u.c.p.k. 
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inwestycji mieszkaniowej, który przebiegać może w oparciu o przepisy ogólne u.p.z.p., 

alternatywnie zaś w oparciu o u.u.p.r.i.m.
193

 

Inwestycje mieszkaniowe procedowane w trybie omawianej specustawy mogą 

zasadniczo być realizowane niezależnie od istnienia czy też postanowień obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z zastrzeżeniem, że są zgodne ze 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
194

. I tak, 

inwestor w przypadku zamiaru realizacji inwestycji mieszkaniowej, za pośrednictwem organu 

wykonawczego gminy, czyli odpowiednio wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) winien 

wystąpić z wnioskiem do właściwej miejscowo rady gminy o ustalenie lokalizacji 

inwestycji
195

. Ustalenie lokalizacji przedmiotowej inwestycji następuje zaś w drodze 

powziętej uchwały rady gminy, która podejmowana jest po przeprowadzonych konsultacjach 

społecznych. Na podjęcie uchwały rada gminy ma 60 dni od dnia złożenia przez inwestora 

wniosku, przy czym w przypadku niemożności jej podjęcia w tym terminie, przewodniczący 

rady gminy jest obowiązany powiadomić o tym fakcie inwestora, podając powody 

zaistniałego opóźnienia oraz wskazać nowy termin jej podjęcia, nie dłuższy jednak niż 30 

dni
196

. Ustawodawca nie zdecydował zatem o wprowadzeniu odrębnej decyzji lokalizacyjenj 

dla inwestycji mieszkaniowych. Jednakże skutki jakie wywiera uchwała właściwej rady 

gminy w przedmiocie ustalenia lokalizacji dla inwestycji mieszkaniowej uznać należy za 

podobne, bowiem jej postanowienia w zakresie wynikającym z ustalenia lokalizacji 

inwestycji mieszkaniowej zastępują postanowienia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego
197

. Wydana na rzecz inwestora uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

mieszkaniowej wygasa, jeżeli przed upływem 3 lat od dnia opublikowania uchwały w 

wojewódzkim dzienniku urzędowym decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji 

mieszkaniowej nie stanie się ostateczna
198

. Rozwiązanie to zdaje się być słusznym, powoduje 

bowiem wyeliminowanie z obrotu prawnego aktów, w oparciu o które najprawdopodobniej 

nie dojdzie do realizacji inwestycji mieszkaniowej, a tym samym zapobiega konieczności 

odzwierciedlania ich treści w przygotowywanych aktach planistycznych. Dodatkowo, 

wskazać jedynie należy na szczegółowe regulacje w zakresie standardów lokalizacji oraz 
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Por. art.1 ust 2 u.u.p.r.i.m. 
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Por. art.5 ust.3 u.u.p.r.i.m. 
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Por. art.7 ust.1 u.u.p.r.i.m. 
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Por. art.7 ust.5 u.u.p.r.i.m. 
197

Por. art.12 ust.1 u.u.p.r.i.m. 
198

Por. art.8 ust.3 u.u.p.r.i.m. 
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realizacji inwestycji mieszkaniowych
199

, które szczegółowo określone zostały w rozdziale  

3 u.u.p.r.i.m., modyfikując tym samym odnośne przepisy u.p.z.p.  

Ustawodawca zdecydował równocześnie o szeregu rozwiązań sprzyjających realizacji 

inwestycji mieszkaniowych. Jeden z takich przepisów reguluje kwestie udostępniania 

inwestorom gruntów, które dotychczas nie mogły być wykorzystywane w budownictwie 

mieszkaniowym, czyli gruntów rolnych położonych w granicach miasta
200

 czy też działek, 

które dawniej były używane jako tereny wojskowe, kolejowe, produkcyjne
201

. Tereny zaś 

podlegające ochronie przed zabudową, w szczególności rodzinne ogródki działkowe czy też 

obszary szczególnie zagrożone powodzią, nadal podlegają wyłączeniu z terenów 

inwestycyjnych, chyba że inwestor, w trybie przepisów ustanawiających tę ochronę, uzyska 

zgodę na zlokalizowanie inwestycji na takim terenie
202

. Niewątpliwe ułatwienia proceduralne 

oraz modyfikacja norm prawa materialnego z zakresu u.p.z.p., powinny wpłynąć na 

przyśpieszenie powstawania inwestycji mieszkaniowych, których realizacja leży w interesie 

państwa i obywateli, jednakże równocześnie wzbudzają one również obawy, w szczególności 

w odniesieniu do niekontrolowanej urbanizacji, czy też możliwego do wystąpienia zjawiska 

tzw. urbansprawl
203

.  

Ostatnią spośród koniecznych do przedstawienia regulacji, która w sposób odmienny 

kształtuje porządek prawny lokalizacji inwestycji o specjalnym charakterze jest ustawa z dnia 

22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze 

naftowym
204

. Niemalże całkowicie wyłącza ona stosowanie przepisów u.p.z.p.
205

Ustawa 

określa zasady przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, 

które określone zostały w wykazie stanowiącym załącznik do u.p.r.s.i.s.n.
206

. Inwestycje  

                                                 
199

 Szerzej na temat standardów urbanistycznych oraz zakresu ich obowązywania por. K. Małysa-Sulińska, 

Zakres obowiązywania standardów urbanistycznych lokalizacji inwestycji wprowadzonych przepisami 

specustawy mieszkaniowej, Casus 2019, nr 92, s. 5–9. 
200

Por. art.39 u.u.p.r.i.m. 
201

Por. art.5 ust.4 u.u.p.r.i.m. 
202

Por. art.5 ust.1 u.u.p.r.i.m. 
203

 Bliżej na temat zob. K. J. Piórecki, Prawne instrumenty zarządzania przestrzenią a zjawisko urbansprawl. 

Wybrane przykłady z ustawodawstwa Niemiec, Anglii oraz Stanów Zjednoczonych, ST, 2010, nr 6. s. 5 i n. 
204

 Dz. U. poz. 630, dalej jakou.p.r.s.i.s.n. 
205

Por. art.11 ust.1 u.p.r.s.i.s.n. 
206

 Por. art. 1 ust 1 i ust. 2 pkt 4 u.p.r.s.i.s.n. Strategicznymi inwestycjami w sektorze naftowym są: 1) budowa 

rurociągu ropy naftowej Gdańsk – Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi; 2) budowa rurociągów 

ropy naftowej lub produktów naftowych w celu zmiany przebiegu trasy istniejących rurociągów ropy naftowej 

lub produktów naftowych albo ich odbudowa, rozbudowa, przebudowa, remont, rozbiórka lub zmiana sposobu 

użytkowania wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi; 3) budowa rurociągu produktów naftowych 

Boronów – Trzebinia wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi; 4) budowa rurociągu produktów 

naftowych Podziemny Magazyn Ropy i Paliw Góra – Wielowieś wraz z infrastrukturą niezbędną do jego 

obsługi. 



205 

 

w sektorze naftowym uznane zostały za cele publiczne w rozumieniu u.g.n.
207

Zgodnie  

z przepisami tej ustawy wojewoda jest właściwy w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu 

lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym na wniosek inwestora, którym jest 

PERN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
208

. Ustawodawca wskazał przy tymmiesięczny 

termin na rozstrzygnięcie, a jego naruszenie skutkuje nałożeniem na wojewodę kary 

w wysokości 1000 zł.za każdy dzień zwłoki
209

. W odniesieniu do nieruchomości objętych 

wnioskiem o ustalenie lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym do czasu jej 

wydania zawieszeniu ulegają postępowania toczące się w przedmiocie wydania decyzji 

o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego oraz decyzje  

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
210

.Wydana decyzja jest wiążąca dla 

organów administracji publicznej przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, a także organów właściwych w przedmiocie wydania decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
211

. Skutkiem wydanej decyzji  

o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym jest również 

wywłaszczenie nieruchomości objętych treścią tej decyzji na rzecz Skarbu Państwa, które 

następuje wraz z dniem w którym staje się ona ostateczna
212

. Nadto, z dniem uzyskania przez 

decyzję przymiotu ostateczności, na inwestora przechodzi z mocy prawa prawo użytkowania 

wieczystego nieruchomości, a ustanowione na niej ograniczone prawa rzeczowe wygasają
213

. 

Ustawodawca przewidział również odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości, 

użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, a wysokość tego 

odszkodowania – co do zasady –określana jest w drodze negocjacji pomiędzy wojewodą 

a pozbawionym pozbawionympraw w odniesieniu do nieruchomości. Jeżeli jednak przez 

okres 2 miesięcy od dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji  

w sektorze naftowym stała się ostateczna nie zostanie uzgodniona wysokość odszkodowania, 

wówczas jest ona ustalana w drodze odrębnej decyzji wydawanej przez wojewodę
214

. 

Realizacja strategicznych inwestycji w sektorze naftowym wyłączona została spod stosowania 
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Por. art. 2 u.p.r.s.i.s.n.. 
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Por. art.3 ust.1 u.p.r.s.i.s.n. oraz art.1 ust.2 pkt 2 u.p.r.s.i.s.n. 
209

Por. art.5 ust.1 u.p.r.s.i.s.n. 
210

Por. art.6 ust.3 pkt 2 i 3 u.p.r.s.i.s.n. 
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Por. art.11 ust.3 i 4 u.p.r.s.i.s.n. 
212

Por art.26 ust.3 u.p.r.s.i.s.n. 
213

Por. art.26 ust.4 i 7 u.p.r.s.i.s.n. 
214

Por. art.29 ust.2 u.p.r.s.i.s.n. 
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przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych,umożliwiając lokalizowanie inwestycji 

również na terenach rolnych czy leśnych, co oznacza m.in. brak konieczności uzyskiwania 

decyzji o wyłączeniu tych gruntów z produkcji
215

. Treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji 

strategicznej inwestycji w sektorze naftowym objęte są przede wszystkim rozstrzygniecia 

właściwe dla decyzji lokalizacyjnych czyli określenie terenu objętego inwestycją wraz  

z liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, techniczne warunki jej realizacji, warunki dla 

potrzeb ochrony środowiska i zabytków oraz ochrony przeciwpożarowej czy wreszcie 

wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich
216

. Za rozwiązanie w znacznej mierze 

przyśpieszające prowadzenie inwestycji uznać również należy zatwierdzenie podziału 

nieruchomości, które następuje w drodze wydania tej decyzji
217

. Wskazać jednak należy, że 

wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym nie 

zastępuje decyzji o pozwoleniu na budowę. Zgodnie bowiemz art. 18 ust. 1 u.p.r.s.i.s.n. 

decyzja ta wydawana jest przez wojewodę, na zasadach określonych pr. bud.,przy 

uwzględnieniu jednak regulacji omawianej specustawy. Podobnie w odniesieniu do decyzji  

o pozwoleniu na użytkowanie przewidziano, że organem właściwym do jej wydania jest 

wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, który działa na zasadach określonych w pr. bud. 

przy uwzględnieniu regulacji specjalnych u.p.r.s.i.s.n. 

Przedstawione powyżejregualcje specustaw inwestycyjnych, wprowadzają zasadniczo 

konieczność uzyskiwania odrębnych decyzji administracyjnych dla lokalizowania 

wskazanych w nich inwestycji
218

. Zatem podstawową zmianą, w stosunku do regulacji  

                                                 
215

Por. art.17 u.p.r.s.i.s.n. 
216

Por. art.8 ust.1 pkt 1–5 u.p.r.s.i.s.n. 
217

Por. art.8 ust.1 pkt 6 u.p.r.s.i.s.n. 
218

 Por. art. 10 u.i.t.r.s.g.z. stanowiący o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminal, art. 15–17 

u.i.t.r.s.g.z. stanowiący o decyzji o poawoleniu na budowę i użytkowaniu inwestycji w zakresie terminalu; art. 54 

u.w.r.u.s.t. decyzji o ustaleniu lokalizacji reginalnej sieci szerokopasmowej, art. 60–61 u.w.r.u.s.t. decyzji  

o pozwoleniu na budowę regionalnej sieci szrokopasmowej; art. 9 u.i.b.p. decyzji o pozwoleniu na realizację 

inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej; art. 7 u.i.o.e.j. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  

w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 1 u.i.o.e.j. decyzji  

o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie obiektu energetyki jądrowej, art. 15 u.i.o.e.j. decyzji o pozwoleniu 

na budowę obiektu energetyki jądrowej, art. 17 u.i.o.e.j. decyzji o pozwoleniu na prace przygotowawcze, art. 18 

u.i.o.e.j. decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji w zakresie budowy energetyki jądrowej, art., 22 

u.i.o.e.j. decyzji zasadniczej stanowiącej warunek ubiegania się o wydanie pozwolenia na budowę lub prace 

przygotowawcze w zakresie inwestycji energetyki jądrowej, art. 52 u.i.o.e.j. decyzji dotyczących inwestycji 

towarzyszących w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej; art. 5 u.p.r.s.i.s.p. decyzji o ustaleniu 

lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, art. 14 u.p.r.s.i.s.p. decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, art. 15 u.p.r.s.i.s.p. decyzji  

o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości celem pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla strategicznej inwestycji w zakresie 

sieci przesyłowej; art. 3 u.b.d.w.z.w.z.g. decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury 

dostępowej, art. 15 u.b.d.w.z.w.z.g. decyzji o pozwolenie na użytkowanie inwestycji w zakresie infrastruktury 

dostępowej; art. 38 u.c.p.k. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Centralnego Potu 

Komunikacyjnego,  art. 76 u.c.p.k. 



207 

 

o charakterze ogólnym, jest wprowadzenie do porządku prawnego nowego typu decyzji, które 

uznane zostać mogą za rodzaj skonsolidowanego orzeczenia administracyjnego, 

wywołującego różnorodne skutki, w szczególności zaś w zakresie lokalizacji, podziału 

nieruchomości, wywłaszczenia czy wygaśniecia użytkowania wieczystego oraz 

ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomości, czy też ograniczenia korzystania  

z nieruchomości. Realizacja inwestycji celu publicznego, bo zasadniczo za takie uznawane są 

inwestycje obejmowane przedstawionymi specustawami, która prowadzona byłaby na 

podstawie rozproszonych w wielu ustawach i aktach wykonawczych właściwych dla 

ogólnych regulacji, byłaby niezmiernie utrudniona. Instytucja specustawy, niewątpliwie 

pozwalająca na ujęcie w jednym akcie prawnym całości procesu w tym zakresie, oraz 

modyfikująca przepisy celem umożliwienia szybkiego i efektywnego postępowania, 

uproszczenia i przyspieszenia zarówno procesu przygotowania, jak i realizacji inwestycji oraz 

ułatwienie pozyskiwania terenów pod lokalizację, wskazuje tym samym na te elementy 

regulacji ogólnych, które stanowią zasadnicze utrudnienie dla inwestorów realizujących 

inwestycje w oparciu o ogólne regulacje dla procesu budowlanego. Są zaś nimi  

w szczególności brak konieczności uzyskania zgody właścicieli gruntów na realizację, 

szczególne zasady dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji, decyzji o pozwoleniu na budowę, 

dokładne określenie terminów wydania decyzji administracyjnych, wyłączenie konieczności 

uwzględniania inwestycji w treści miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

czy wreszcie ściśle określony sposób postępowania odwoławczego z określeniem terminów 

rozpatrzenia złożonych odwołań oraz ich zakresu. Znaczący wzrost ilości uchwalanych na 

przestrzeni ostatnich lat regulacji specjalnych ocenić jednak należy w sposób negatywny. 

Postępująca fragmentaryzacja oraz dekodyfkacja prawa administracyjnego, w tym również 

prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, prowadzić bowiem może do 

wypaczenia systemu prawa
219

. 

Z uwagi na zakres niniejszej pracy wskazać w tym miejscu należy, że żadna  

z przedstawionych powyżej regulacji specustaw inwestycyjnych nie odnosi się wprost do 

możliwości lokalizacji farm fotowoltaicznych. Mając jednak na uwadze, że farmy 

fotowoltaiczne mogą stanowić bezpośrednie źródło zasilania w energię elektryczną 

różnorodnych inwestycji, należy rozważyć możliwość traktowania ich jako inwestycji, czy też 

urządzeń towarzyszących zapewniających prawidłową realizację i funkcjonowanie 

przedsięwzięć objętych regulacjami specustaw inwestycyjnych. W tym kontekście 

                                                 
219

 Por. M. Kamiński, Postepowania administracyjne szczególne (odrębne)…,s. 280.  
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przykładowo wskazać należy na potencjalną możliwość zakwalifikowania farm 

fotowoltaicznych do kategorii inwestycji dotyczących linii kolejowych. Jak bowiem wskazał 

NSA w przywoływanym już wyroku
220

, wykładnia art. 9n u.t.k. wskazuje na odmienny zakres 

znaczeniowy pojęcia linia kolejowa oraz inwestycja dotycząca linii kolejowej. Również na 

gruncie regulacji specustawy u.Euro2012 rozważać można możliwość lokalizacji farm 

fotowoltaicznych. Wydane na mocy delegacji ustwowej z art. 4 ust. 1 u.Euro2012 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć 

Euro 2012
221

 w załączniku wskazuje jako na przedsięwzięcia Euro 2012 na rozbudowę 

systemu zasilania elektroenergetycznego aglomeracji trójmiejskiej, rozbudowe systemu 

zasilania elektroenergetycznego aglomeracji poznańskiej oraz rozbudowa systemu zasilania 

elektroenergetycznego aglomeracji wrocławskiej, jak również na szereg innych inwestycji.  

W świetle powyższego, podobnie jak w odniesieniu do regulacji u.t.k., nie można a priori 

wyłączać możliwości lokalizacji farm fotowoltaicznych na podstawie regulacji u.Euro 2012. 

Wykracza jednak poza ramy niniejszej pracy prowadzenie w tym miejscu pogłębionej analizy 

prawnej w zakresie możliwości lokalizowania farm fotowoltaicznych kwalifikowanych jako 

urządzenia towarzyszące pozostałym przedsięwzięciom objętym regulacjami specustaw 

inwestycyjnych. Zdaniem autorki, odnośnie możliwości podejmowania wysiłków 

interpretacyjnych, które zmierzałyby do wyinterpretowania możliwości potraktowania farmy 

fotowoltaicznej jako inwestycji stanowiącej rodzaj infrastruktury towarzyszącej, czy też 

funkcjonalnie powiązanej z jedną z inwestycji specjalnych, a tym samym podejmowania prób 

objęcia przygotowania i realizacji farm fotowoltaicznych w oparciu o regulacje specustaw, 

zająć należy stanowisko negatywne. Główną przyczyną takiego podejścia jest zaś charakter 

specustaw inwestycyjnych, które implementowane są do systemu prawnego z uwagi na 

specyficzne potrzeby szczególnego rodzaju inwestycji, stanowiąc jednocześnie jak już 

wielokrotnie podkreślono, regulacje o charakterze lex specialisw stosunku do ogólnych zasad 

i reguł wyrażonych w regulacjach ogólnych, czyli w szczególności k.p.a., pr.bud. 

orazu.p.z.p.
222

, powinny być interpretowane w sposób ścisły, a wykładnia rozszerzająca 

wyłączona. Tożsame stanowisko zostało zawarte w orzeczeniach sądów administracyjnych  

w odniesieniu do każdego przypadku inwestycji oraz każdego etapu procesu stosowania 

przepisów tych ustaw, w odniesieniu do wykładni stosowanej tak przez organy właściwe w 

                                                 
220

 Por. wyrok NSA w Warszawie z dnia z dnia 31 sierpnia 2011 r., II OSK 1181/11, LEX nr 1151821. 
221

 Dz. U. z 2013 r. poz. 1345. 
222

 Specustawy inwestycyjne modyfikują bądź wyłączają również inne regulacje prawne np. pr. wod. (por. np. 

art. 16 u.b.d.w.z.w.z.g.), u.g.n. (por. np. art. 12 ust 2 u.u.p.r.i.m.), u.o.g.r.l. (por. np. art. 17 u.i.l.u.p.) czy u.o.p. 

(por. np. art. 29 ust. 2 u.i.b.p.) 
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pierwszej instancji, jak również przez organy odwoławcze
223

. Sądy administracyjne wprost 

wskazują w omawianym kontekście na szczególny i wyjątkowy charakter przepisów 

specustaw oraz zasadność wprowadzania uproszczeń w ramach postępowania w odniesieniu 

jedynie do danego rodzaju inwestycji o specjalnym charakterze, podkreślając jednocześnie, że 

gdyby ustawodawca zamierzał wprowadzić możliwość realizacji na podstawie danej 

specustawy także innych przedsięwzięć niż w nich bezpośrednio wskazane, to w odpowiedni 

sposób ukształtowałby ich przepisy
224

. 

                                                 
223

 Por. np. wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 października 2017 r., VII SA/Wa 1336/17 LEX nr 2423112; 

postanowienie NSA w Warszawie z dnia 8 marca 2011 r., sygn. akt II OSK 411/11, LEX 1080280; wyrok WSA 

w Warszawie z dnia 20 stycznia 2016 r., VII SA/Wa 2575/15, LEX nr 2043995; wyrok WSA w Warszawie  

z dnia 8 czerwca 2015 r., VII SA/Wa 690/15, LEX nr 1768615; wyrok WSA w Białymstoku z dnia 8 kwietnia 

2010 r., II SA/Bk 48/10, LEX nr 619893); wyrok WSA w Gliwicach z dnia 28 marca 2014, II SA/Gl 1861/13, 

LEX nr 1731043; wyrok WSA w Olsztynie z dnia 14 lutego 2019; II SA/Ol 756/18; LEX nr 2628795. 
224

 Tak np. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 5 lipca 2010 r., II SA/Gl 134/10, LEX nr 664553. 
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Rozdział 3 Ustalanie lokalizacji farm fotowoltaicznych w Polsce 

 

3.1.Ustalanie lokalizacji farm fotowoltaicznych w oparciu o ogólne regulacje w zakresie 

planowania przestrzennego 

 

Żadna regulacji specustaw inwestycyjnych przedstawionych w podrozdziale 

2.4.2.niniejszej pracy nie przewiduje wprost możliwości objęcia treścią ich regulacji 

inwestycji stanowiących farmy fotowoltaiczne.Skoro zatem wyłączona zostaje możliwość 

lokalizacji farm fotowoltaicznych na podstawie regulacji szczególnych, w konsekwencji 

pojawia się konieczność przeprowadzenia oceny dopuszczalności ich lokalizacji na podstawie 

ogólnych regulacji w zakresie planowania przestrzennego, a to przepisów u.p.z.p. 

Skoro ogólny porządek planowania przestrzennego oparty został o studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego oraz niejako uzupełniająco o decyzje o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu, koniecznym zdaje się wobec tego przedstawienie  

w tym miejscu problematyki związanej z koniecznością wskazywania w treści studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tych terenów, na których mogą 

być lokalizowane urządzenia wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych, czyli również 

farm fotowoltaicznych. W tym zakresie, podstawowego znaczenia nabiera zaś przepis art. 10 

ust 2a u.p.z.p., zgodnie z którym, w przypadku przewidywania na terenie gminy obszarów, na 

których lokalizowane będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii  

o mocy przekraczającej 100 kW, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy ustala się ich rozmieszczenie. Ponadto, obowiązkowym jest 

wyznaczanie stref ochronnych wokół takich urządzeń. Przepis ten nie oznacza, że w każdym 

studium gmina obowiązana jest wyznaczyć takie obszary. Jeżeli natomiast planuje ich 

realizację, powinna to uczynić. Przepis pozostaje w związku z art. 15 ust. 3 pkt 3a u.p.z.p., 

zgodnie z którym, w zależności od potrzeb, w planie miejscowym określa się granice terenów 

pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 

przekraczającej 100 kW oraz granice stref ochronnych związanych z ograniczeniami  

w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego 

oddziaływania tych urządzeń na środowisko. Jeżeli bowiem takie obszary zostaną w studium 

wyznaczone, to wówczas, w konsekwencji, w treści uchwalonego dla tego terenu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinny być określone granice 

terenów pod budowę tego typu urządzeń i ewentualnie ich stref ochronnych. Zgodzić należy 
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się jednak ze stanowiskiem WSA w Gliwicach, który podniósł, że z powyższej regulacji nie 

można jednakowoż wywodzić wniosków, że w przypadku nieuwzględnienia w treści studium 

i w konsekwencjirównież w treści planu miejscowego, lokalizacji tego typu przedsięwzięć, 

lokalizacja urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 

przekraczającej 100 kW na terenach nieobjętych ustaleniami tych aktów jest 

niedopuszczalna
1
. W uzasadnieniu wyroku wskazano, że w przypadku gdyby intencją 

ustawodawcy było, aby tego typu urządzenia mogły być lokalizowane jedynie na podstawie 

ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wówczas wprowadziłby do 

ustawy regulację tożsamą, jak w odniesieniu do obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedaży powyżej 2000 m
2
, w odniesieniu do których wprost wskazanym zostało w art. 10 

ust. 3 b u.p.z.p., że ich lokalizacja może nastąpić jedynie na podstawie regulacji planu 

miejscowego. Uznać tym samym należy, że z art. 10 ust. 2a i art. 15 ust. 3 pkt 3a u.p.z.p. nie 

można wywieść wniosku o obowiązku sporządzenia planu miejscowego dla obszarów, na 

których lokalizowane będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o 

mocy przekraczającej 100 kW
2
. 

 Jak już wskazano powyżej, oprócz wyznaczenia obszarów na których rozmieszczane 

będą odnawialne źródła energii o mocy przekraczającej 100 kW, w studium należy również 

wskazać ich strefy ochronne związane z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu 

i użytkowaniu terenu, w przypadku przewidywania ich usytuowania na terenie gminy. Jako 

że, ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie definicji pojęcia strefa ochrony,  

w związku z jego interpretacją powstawać mogą znaczne problemy interpretacyjne. Należy 

jednak uznać, że głównym celem wprowadzenia obowiązku określania stref ochronnych, 

pozostaje uniemożliwienie na ich terenie, dokonania takiego zagospodarowania terenu, które 

potencjalnie narażone byłoby na negatywne oddziaływanie urządzeń odnawialnego źródła 

energii, co z praktycznego punktu widzenia dotyczyć będzie kwestii związanych z emisją 

hałasu lub zapachu towarzyszącego produkcji energii w biogazowniach
3
. Z uwagi jednak na 

                                                           
1
 Por. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 24 czerwca 2016 r. II SA/Gl 248/16, LEX nr 2078006.  

2
 W doktrynie przedmiotu obecne jest też stanowisko odmienne, zgodnie z którym ratio legis art. 10 ust. 2a 

u.p.z.p., pozwala na twierdzenie, że nie jest możliwe lokalizowanie wskazanych w tym przepisie urządzeń bez 

uprzedniego określenia obszarów przeznaczonych na ten cel w studium a w konsekwencji realizacja tych 

urządzeń zarówno na podstawie planu miejscowego, jak też decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu, może odbywać się tylko na obszarach wskazanych w studium (zob. I. Zachariasz, Art. 10 [w:]Ustawa  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, LEX 2013). 
3
 Por. Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu, Decyzja SKO we Wrocławiu z dnia 13 listopada 

2014 r., SKO 4136/36/14, Orzecznictwo w sprawach samorządowych, 2015 nr 1, s. 32–52 oraz A. Fogel 4.8. 

Wyznaczanie w studium uwarunkowań i planie miejscowym lokalizacji urządzeń wytwarzających energię  

z odnawialnych źródeł energii [w:]Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym, Wolters 

Kluwer 2015.  
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charakter studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które 

pozostaje aktem określającym w sposób jedynie kierunkowy uwarunkowania dla 

zagospodarowanie przestrzennego oraz aktem przygotowywanym na stosunkowo wczesnym 

etapie procesu budowlanego, wyznaczanie stref ochronnych powinno następować również  

w sposób poglądowy, który na etapie przygotowywania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pozwoli dopiero na doprecyzowanie ich granic w ramach 

regulacji studium uwarunkowań
4
. W studium określone zostają zatem jedynie kierunki zmian 

w przeznaczeniu terenów, a nie przeznaczenie terenów, co należy mieć na uwadze przy 

ocenie zgodności planu miejscowego z postanowieniami studium uwarunkowań. 

W konsekwencji, granice terenów pod budowę urządzeń stanowiących odnawialne 

źródła energii o mocy przekraczającej 100 kW oraz granice ich stref ochronnych związanych 

z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz 

występowaniem znaczącego ich oddziaływania na środowisko winny zostać wskazane 

również w treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
5
. W kontekście 

lokalizowania odnawialnych źródeł energii na podstawie postanowień miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, niezmiernie istotną pozostaje kwestia związana  

z koniecznością ustalenia w tych aktach planistycznych przeznaczenia terenów oraz linii 

rozgraniczających terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania
6
. Obecne regulacje nie wykluczają takiego określenia w planie 

miejscowym przeznaczenia terenów, które umożliwia realizację na tym samym terenie zadań 

o różnych funkcjach, pod warunkiem, że funkcje te wzajemnie się nie wykluczają
7
. Za 

dopuszczalne wobec tego należy uznać takie określenie podstawowego przeznaczenia terenu, 

w ramach którego istnieć będą funkcje alternatywne, które nie będą wzajemnie sprzeczne.  

W świetle powyższego twierdzenia, wątpliwą zdaje się być jednak możliwość uznania 

terenów przeznaczonych pod lokalizację farm fotowoltaicznych, czy też innego rodzaju 

odnawialnych źródeł energii wraz z drogami dojazdowymi do nich i placami manewrowymi, 

jako tereny o przeznaczeniu tożsamym co tereny rolne, które z racji swego położenia 

stanowią najczęściej wybieraną lokalizację dla inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł 

energii, w tym również farm fotowoltaicznych. Tym samym zaś stwierdzić należy, że 

                                                           
4
 Zob. wyrok NSA w Warszawie z dnia 29 listopada 2016 r., II OSK 440/15, LEX nr 2199055. 

5
 Por. 10 ust. 2a oraz 15 ust. 3 pkt 3a u.p.z.p. 

6
 Por. art. 15 ust. 2 pkt 1 u.p.z.p. 

7
 Zob. np. wyrok NSA w Warszawie z dnia 9 listopada 2011 r., II OSK 1962/11, LEX nr 1152115. 
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wskazanym jest rozgraniczenie tych terenów liniami rozgraniczającymi w treści miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego
8
. 

Problematyka ustalania stref ochronnych dla lokalizacji urządzeń wytwarzających 

energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego jest powiązana z kwestia terytorialnego 

obowiązywania ich ustaleń. Skoro gminy mogą realizować przyznane im władztwo 

planistyczne jedynie na swoim obszarze, a nie na terenie gmin sąsiednich, nawet  

w przypadku, gdy ingerencja w sposób zagospodarowania terenów znajdujących się poza 

obszarem gminy została uprzednio uzgodniona i zaaprobowana przez organy gmin sąsiednich, 

nie można uznać za dopuszczalne aby dana gmina uchwalając miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego dla swojego obszaru, jednocześnie wprowadzała na 

przyszłość ograniczenia w zagospodarowaniu obszaru usytuowanego na terenie innej gminy
9
. 

Taka działalność stanowiłaby oczywisty przypadek ingerencji w sposób zagospodarowania 

gminy sąsiedniej, której teren podlega władztwu planistycznemu jedynie tej gminy
10

.  

 Regulacja art. 10 ust. 2a u.p.z.p. została wprowadzona ustawą nowelizującą u.p.z.p.  

w dniu 25 września 2010 r.
11

Aktualnie zatem, inwestor zainteresowany realizacją 

odnawialnego źródła energii, w tym farmy fotowoltaicznej o mocy powyżej 100 kW, może 

napotkać na dwa rodzaje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a to 

uchwalonych w oparciu o przepisy u.p.z.p. w brzmieniu sprzed 25 września 2010 r., jak i po 

tym dniu
12

. Uwzględnianie odnawialnych źródeł energii tak w treści studiów, jak  

i miejscowych planów, jest zatem obowiązkowe, tylko wówczas, o ile urządzania te są 

przewidywane do lokalizacji na danym terenie
13

.Przywołane regulacje nie wyłączają zatem 

lokalizacji farm fotowoltaicznych oraz innych odnawialnych źródeł energii w drodze 

wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ponieważ nie 

stanowią one nakazu lokalizowania tego typu urządzeń jedynie na podstawie regulacji 

                                                           
8
 Por. wyrok NSA w Warszawie z dnia 15 marca 2018 r., II OSK 1300/16, LEX nr 2495445. Szerzej na ten 

temat zob. A. Fogel, Wyznaczanie w studium uwarunkowań i planie miejscowym lokalizacji urządzeń 

wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii [w:]Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-

budowlanym, Wolters Kluwer 2015. 
9
 Tak wyrok NSA w Warszawie z dnia 2 marca 2017 r., II OSK 2807/16, LEX nr 2302602. 

10
 Por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2014r., II SA/Ol 786/13, LEX nr 1424362.  

11
 Zob. ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 155, poz. 1043). 
12

 Zob. np. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 24 czerwca 2016 r., II SA/Gl 248/16, LEX nr 2078006 oraz wyrok 

WSA w Gdańsku z dnia 6 lutego 2013 r., II SA/Gd 301/12, LEX nr 1312465, w którym stwierdzono, że 

ustalenie rozmieszczenia farm wiatrowych w studium uchwalonym przed wprowadzeniem do porządku 

prawnego przepisu art. 10 ust. 2a u.p.z.p. nie było konieczne. 
13

 Zob. wyrok WSA  w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r., IV SA/Po 48/12, LEX nr 1272463 oraz  Z. Leoński, 

M. Szewczyk, M. Kuś, Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2012, s. 102. 



214 
 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a co z tym idzie zgodnie z ogólną 

regulacją art. 4 ust. 2 u.p.z.p., w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu 

następować powinno w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Powyższe nie dotyczy jednak lokalizacji farm wiatrowych, a to z uwagi na art. 3 u.i.e.w., 

zgodnie z którym lokalizacja elektrowni wiatrowej następuje wyłącznie na podstawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
14

.  

Zgodnie z brzmieniem art. 4 ust. 2 u.p.z.p., w przypadku braku obowiązywania na 

danym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego proces budowlany 

oparty zostać musi na decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Tym 

samym decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu stanowi akt 

administracyjny, w którym dochodzi do określenia sposobów zagospodarowania i warunków 

zabudowy terenu w braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiąc 

w tym zakresie pełnoprawną dla niego alternatywę. W takim bowiem przypadku, uzyskanie 

przez inwestora właściwej decyzji administracyjnej jest jedynym sposobem wykazania przed 

organami administracji publicznej, że określony sposób zagospodarowania terenu jest zgodny 

z przepisami u.p.z.p. i przepisami innych ustaw stanowiąc równocześnie akt administracyjny 

określający zamiary inwestycyjne podmiotu, który zwrócił się o jego wydanie
15

.  

Przypomnieć należy, że uchwalenie przez gminę miejscowego planu 

zagospodarowania terenu ma charakter fakultatywny, a inwestor nie posiada w stosunku do 

gminy roszczenia o jego uchwalenie. To samo dotyczy treści miejscowego planu. Inwestor, 

nie posiadając prawnych możliwości dochodzenia od gminy uchwalenia miejscowego planu, 

nie jest równocześnie uprawnionym do kształtowania jego treści w sposób odpowiadający 

jego zamierzeniom inwestycyjnym. Regulacja u.p.z.p. przewiduje jednak alternatywny sposób 

uzyskania zezwolenia administracyjnego na zmianę sposobu zagospodarowania terenu. Otóż 

                                                           
14

 Bliżej na temat lokalizacji farm wiatrowych w oparciu o regulacje u.i.e.w. por. podrozdział 2.4.2. Szczególne 

regulacje w zakresie planowania przestrzennego w Polsce.  W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z art. 15 

ust. 3 u.i.e.w., zachowują moc obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy, to jest w dniu 16 lipca 2016 r., 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w sytuacji jednak, gdy plany te przewidują lokalizację 

elektrowni wiatrowej, organ właściwy do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę odmawia jej wydania  

a organ prowadzący postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na 

realizację przedsięwzięcia, jeżeli inwestycja nie spełnia wymogów zachowania odległości od zabudowań  

i obszarów chronionych określonych w u.i.e.w., pomimo jej zgodności z postanowieniami planu miejscowego. 
15

 Zob. art. 4 ust. 2 u.p.z.p. oraz art. 50 ust.1 u.p.z.p. i art. 59 ust. 1 u.p.z.p.; wyrok SN z dnia 13 maja 2016 r., III 

CSK 271/15, LEX nr 2067078. Wskazać należy, że taka konstrukcja jest nowością na gruncie polskiego 

ustawodawstwa. Poprzednio obowiązująca w tym zakresie u.z.p.1994 w art. 2 ust. 2 przewidywała bowiem 

możliwość uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania ternu tak w przypadku 

obowiązywania planu miejscowego na danym terenie, konkretyzując w swej treści jego ustalenia, jak  

i w przypadku braku planu miejscowego, stanowiąc konkretyzację powszechnie obowiązujących ustaw. 
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w przypadku, gdy dane zamierzenie inwestycyjne pozostaje zgodne z prawem, właściwy 

organ administracyjny nie może odmówić wydania na rzecz inwestora decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu
16

. Z punktu widzenia inwestora, najbardziej 

pożądanymi są zatem sytuacje, w których bądź to miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego przewiduje jednoznacznie możliwość lokalizacyjną dla inwestycji przez niego 

planowanej, bądź w ogóle na danym terenie nie obowiązuje plan miejscowy, ponieważ  

w przypadku braku planu miejscowego dla terenu, którym interesuje się inwestor, łatwiej  

i szybciej jest wydać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, niż 

uchwalić zmianę planu miejscowego. Zatem w przypadku braku uchwalonego  

i obowiązującego na danym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

podmiot zamierzający prowadzić proces budowlany w zakresie realizacji każdego rodzaju 

inwestycji, w tym będącej farmą fotowoltaiczną, zmuszony jest wnioskować o wydanie na 

jego rzecz właśnie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Akt ten 

przybrać może, co do zasady, dwie formy, w zależności od rodzaju planowanej przez 

inwestora inwestycji, przybierając formę bądź to decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego dla inwestycji celu publicznego lub też decyzji o warunkach zabudowy dla 

pozostałych rodzajów inwestycji
17

.  

Przystępując do analizy możliwości lokalizacji farmy fotowoltaicznej na podstawie 

postanowień zawartych w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wskazać należy, 

że uzyskiwanie tego rodzaju decyzji dla farm fotowoltaicznych zdaje się być 

niedopuszczalne. Zgodnie z art. 2 ust. 5 u.p.z.p., poprzez inwestycję celu publicznego należy 

                                                           
16

 Zgodnie z art. 56 u.p.z.p., nie można odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli 

zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi. Równocześnie, na mocy art. 64 ust. 1 u.p.z.p., 

powyższa regulacja znajduje zastosowanie w odniesieniu do decyzji o warunkach zabudowy. Przepisami 

odrębnymi, które stanowić jednakże mogą podstawę do odmowy wydania jednej z tych decyzji są w 

szczególności przepisy: pr.wod., u.g.n., u.o.l.u, u.d.p., u.o.z.o.z., u.u.i.ś., u.o.p., p.o.ś., p.g.g., u.o.g.r.l., 

u.Euro2012, u.w.r.u.s.t., u.i.e.w., u.b.d.w.z.w.z.g., u.b.h.o.z., u.i.o.e.j., u.u.p.r.i.m., u.i.d.p., u.i.l.u.p., u.c.p.k., 

ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 2214 z późn. zm.). dalej jako u.o.m., ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 792 z późn. zm.), u.i.b.p.,u.i.b.p.t.w.ś.s.,u.p.r.s.i.s.p., u.p.r.s.i.s.n., u.i.t.r.s.g.z., u.t.k., 

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie sposobu dokumentowania 

prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego kontroli operacyjnej oraz przechowywania  

i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania, przetwarzania i niszczenia 

materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli (Dz. U. poz. 1048 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, 

rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów  

i składników przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 794), rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. 

w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298), rozporządzeniu Ministra Ochrony 

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. w  sprawie  szczegółowych  zasad   

i  trybu  uznawania  lasów  za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich  gospodarki leśnej (Dz. 

U. Nr 67, poz. 337). 
17

Por. art.4 ust 2 u.p.z.p. 
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rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, 

wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym również inwestycje 

międzynarodowe i ponadregionalne), oraz metropolitalnym (obejmującym obszar 

metropolitalny) bez względu na status podmiotu podejmującego te działania oraz źródła ich 

finansowania, stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 u.g.n.
18

Biorąc również 

pod uwagę art. 6 pkt 10 u.g.n., wskazujący na inne cele publiczne określone w odrębnych 

ustawach, w świetle poczynionych ustaleń stwierdzić należy, że nie ma stosownych 

przepisów prawnych w treści specustaw inwestycyjnych, które dawałyby podstawę do 

zakwalifikowania farmy fotowoltaicznej jako inwestycji celu publicznego. Równocześnie, 

orzecznictwo sądów administracyjnych, potwierdza powyższe twierdzenie, że farmy 

fotowoltaiczne nie mogą zostać zaliczone do katalogu celów publicznych wskazanych  

w u.g.n.
19

 Podobnie sądy administracyjne rozstrzygają w odniesieniu do innego rodzaju 

inwestycji polegających na wytwarzaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, 

wskazując, że nie stanowią one kategorii inwestycji, które realizują cele publiczne, gdyż nie 

polegają one na budowie i utrzymaniu ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących 

do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej a także innych 

obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń
20

. Jak podniósł 

WSA w Poznaniu, inwestycją celu publicznego może zostać uznane tylko zamierzenie 

inwestycyjne, które jest technicznie konieczne dla realizacji celu publicznego, nie zaś takie, 

które osiągnięciu danego celu publicznego ma jedynie sprzyjać
21

. W odniesieniu zatem do 

farm fotowoltaicznych mających być lokalizowanymi na obszarach pozbawionych ustaleń 

obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, koniecznym będzie 

wnioskowanie przez inwestora o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, nie zaś decyzji  

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wskazać przy tym należy, że wyłącznie 

dla lokowanych na obszarach pozbawionych planów miejscowych zewnętrznych kablowych 

sieci elektroenergetycznych, które stanowią infrastrukturę towarzyszącą dla farm 

fotowoltaicznych, możliwym będzie jednakże wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji 

                                                           
18

Zob. podrozdział 2.4.1. Ogólneregulacje w zakresie planowania przestrzennego w Polsce. 
19

 Por. np. wyrok WSA w Lublinie z dnia 20 listopada 2012 r., II SA/Lu 696/12, LEX nr 1241045; wyrok WSA 

w Krakowie z dnia 3 listopada 2015 r., II SA/Kr 1179/15, LEX nr 1939256).  
20

 Por. art. 6 pkt 2 u.g.n. Por. np. wyrok WSA w Krakowie z dnia 30 stycznia 2009 r., II SA/Kr 735/09, LEX nr 

519780; wyrok WSA w Krakowie z dnia 3 listopada 2015 r., II SA/Kr 1179/15, LEX nr 1939256; wyrok WSA 

w Rzeszowie z dnia 28 sierpnia 2014 r.,II SA/Rz 587/14, LEX nr 1575885; wyrok NSA w Warszawie z dnia 15 

maja 2008 r., II OSK 548/07, LEX nr 503449; wyrok WSA w Szczecinie z dnia 8 maja 2008, II SA/Sz 224/08, 

LEX nr 435125.  
21

 Zob. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 27 maja 2009 r., II SA/Po 1000/08, LEX nr 562881. 
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inwestycji celu publicznego
22

. W konsekwencji powyższego, stwierdzić należy o braku 

podstaw do wszczęcia postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego w przypadku wniosku inwestora zamierzającego zrealizować 

farmę fotowoltaiczną
23

. Tym samym uznać zaś należy, że właściwym rodzajem decyzji dla 

lokalizowania farm fotowoltaicznych jest decyzja o warunkach zabudowy. 

 

 

 

  

 

                                                           
22

 Por. wyrok NSA w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2011 r., II OSK 1133/11, LEX nr 1068960, stwierdzający że 

„Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej bez wątpienia może być zaliczona do inwestycji liniowych 

wymienionych w art. 6 pkt 2 u.g.n., gdyż przepisy tam zawarte nie ograniczają kręgu inwestorów, ani też 

rodzajów zamierzeń budowlanych, którym mają służyć urządzenia wymienione w tym przepisie.” 
23

 Jak zostało wskazane przez WSA w Łodzi w wyroku z dnia 29 maja 2009 r., II SA/Łd 257/09, okoliczność, ze 

inwestor złożył wniosek o wydanie decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego, w sytuacji gdy inwestycja ta 

nie stanowi takowej inwestycji, skutkuje uznaniem takiego żądania za bezzasadne, nie zaś stwierdzeniem 

bezprzedmiotowości postępowania. Stąd właściwym jest odmówienie wydania decyzji, nie zaś umorzenie 

postępowania w sprawie. 
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3.2. Przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy 

 

Jak wskazano w poprzednim rozdziale, farmy fotowoltaiczne, w przypadku braku 

obowiązującego na danym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

powinny być lokalizowane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy
1
. Głównym zaś 

celem postępowania administracyjnego prowadzonego w przedmiocie ustalenia warunków 

zabudowy jest ocena, czy zamierzona przez inwestora zmiana zagospodarowania terenu, jest 

dopuszczalna w świetle przepisów u.p.z.p., w szczególności zaś czy realizacja danej 

inwestycji nie naruszy zasady ładu przestrzennego. 

Jako że decyzja o warunkach zabudowy jest decyzją związaną
2
, szczególnie istotne 

staje się spełnienie kryteriówdopuszczalności jej wydania, określonych w art. 61 u.p.z.p. 

Co do zasady wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięć niekwalifikowanych 

jako inwestycje celu publicznego, jest uwarunkowane spełnieniem wszystkich przesłanek 

określonych w art. 61 ust. 1 u.p.z.p. I tak, uważa się je za spełnione, gdy: co najmniej jedna 

działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób 

pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji 

funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy 

oraz intensywności wykorzystania terenu
3
; teren ma dostęp do drogi publicznej

4
; istniejące 

lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego
5
; teren 

nie wymaga uzyskania zgodny na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 

nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych 

planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 u.z.p.
6
; decyzja jest zgodna z przepisami 

odrębnymi
7
. 

Pierwsza ze wskazanych powyżej przesłanek czyliwymóg, aby co najmniej jedna 

działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, była zabudowana w sposób 

pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji 

funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

                                                 
1
 Bliżej na ten temat zob. podrozdział 2.4.1. Ogólne regulacje w zakresie planowania przestrzennego w Polsce. 

2
Tamże. 

3
 Zob. art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. 

4
 Zob. art. 61 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p. 

5
 Zob. art. 61 ust. 1 pkt 3 u.p.z.p. oraz at. 61 ust. 5 u.p.z.p., zgodnie z którym, przesłanka ta zostaje uznana za 

spełnioną w sytuacji gdy wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej 

pomiędzy inwestorem a właściwą jednostką organizacyjną. 
6
 Zob. art. 61 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p. 

7
 Zob. art. 61 ust. 1 pkt 5 u.p.z.p.  



219 

 

terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy 

oraz intensywności wykorzystania terenu, w literaturze przedmiotu powszechnie nazywana 

jest zasadą dobrego sąsiedztwa
8
.Zasada dobrego sąsiedztwa oznacza zatem konieczność 

dostosowania nowej zabudowy do wyznaczonych przez zastany w danym terenie stan 

dotychczasowej zabudowy cech i parametrów o charakterze urbanistycznym 

(zagospodarowanie terenu) i architektonicznym (ukształtowanie wzniesionych obiektów). 

Nowa zabudowa w sąsiedztwie zabudowanej już działki, a także planowany nowy sposób 

użytkowania obiektu budowlanego, powinny zatem odpowiadać charakterystyce 

urbanistycznej (kontynuacja funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu, linii zabudowy i intensywności wykorzystania 

terenu) i architektonicznej (gabaryty i forma architektoniczna obiektów budowlanych) 

zabudowy już istniejącej na danym terenie. Określenie tej charakterystyki jest zaś 

podstawowym obowiązkiem organu prowadzącego postępowanie w sprawie wydania decyzji 

o warunkach zabudowy
9
. Właśnie zasada dobrego sąsiedztwa zdaje się przysparzać 

największych problemów interpretacyjnych tak dla organów administracji publicznej, jak  

i sądów administracyjnych orzekających w sprawach spornych w przedmiocie wydawania 

decyzji o warunkach zabudowy. Wynika to przede wszystkim z okoliczności, że ustawodawca 

celem jej opisania posłużył się pojęciami wieloznacznymi oraz zaczerpniętymi spoza języka 

prawnego,ponadto używanymi częstokroć w sposób niekonsekwentny
10

. Zasada dobrego 

sąsiedztwa postrzegana jestrównocześnie jako podstawowe narzędzie dla zagwarantowania 

ładu przestrzennego na terenach nieobjętych postanowieniami miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, zapobiegające również niekorzystnemu zjawisku 

rozpraszania zabudowy oraz będące podstawowym kryterium kształtowania nowej zabudowy 

na takich terenach
11

. 

Organ administracji publicznej weryfikujący spełnienie przesłanki dobrego 

sąsiedztwa, w pierwszej kolejności ustalić musi, czy w okolicy terenu, na którym 

lokalizowana ma być nowa inwestycja istnieje działka, która względem tego terenu posiada 

charakter działki sąsiedniej orazdostępna jest z tej samej drogi publicznej. W przypadku 

bowiem nieistnienia takiej działki, wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla planowanego 

                                                 
8
 Zob. np. K. Małysa-Sulińska, Dobre sąsiedztwo jako przesłanka wydania decyzji o warunkach zabudowy, 

Casus 2009, nr 5, s. 6 oraz wyrok NSA w Warszawie z dnia 11 stycznia 2019 r., II OSK 3505/18, LEX nr 

2616568 . 
9
Tak wyrok NSA w Warszawie z dnia 4 października 2017 r., II OSK 187/16,  LEX nr 2402219; wyrok WSA w 

Gdańsku z dnia 24 stycznia 2018, II SA/Gd 232/17, LEX nr 2443807. 
10

 Tak Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kruś, Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2012, s. 221. 
11

 Por. np. wyrok WSA w Lublinie z dnia 5 grudnia 2018 r., II SA/Lu 677/18, LEX nr 2614782. 

https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/522495915/1/ii-osk-187-16-ratio-legis-zasady-dobrego-sasiedztwa-wyrok-naczelnego-sadu-administracyjnego?cm=RELATIONS


220 

 

przedsięwzięcia uznać należy za niedopuszczalne
12

. W miejscu tym wskazać należy na 

podstawowe zasady jakimi powinien się kierować organ administracji publicznej stosujący 

przepisy u.p.z.p., w tym również w trakcie weryfikacji spełnienia przesłanek art. 61 ust. 1 

u.p.z.p. Jak słusznie w tym kontekście wskazuje K. Małysa-Sulińska, skoro ratio legis 

przepisu stanowi zachowanie ładu przestrzennego w sytuacji braku wiążących ustaleń 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, właściwym jest zastosowanie  

w procesie jego interpretacji zasad wykładni celowościowej, przy równoczesnym 

uwzględnieniu ogólnej normy o charakterze zasady planowania i zagospodarowania 

przestrzennego czyli zasady wolności zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
13

.  

W rezultacie przyjąć zatemnależy, że w przypadku niejasności regulacji u.p.z.p., przyjęte 

winno zostać takie rozumienie przepisu, które sprzyjać będzie realizacji uprawnień 

właścicielskich. Zaznaczenia wymaga przy tym, że ustawodawca nie zdefiniował pojęcia 

działki sąsiedniej. Termin tenmoże być zatem interpretowany przez organ właściwy  

w sprawie interpretowany albo jako działka, która bezpośrednio graniczy z terenem 

planowanej inwestycji, lub też jako działka znajdująca się w obszarze analizowanym, czyli 

terenie, którego funkcję zabudowy i zagospodarowania oraz cechy zabudowy  

i zagospodarowania analizuje się w celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy  

i zagospodarowania terenu, lub w końcu jako działka znajdująca się w okolicy tworzącej 

pewną urbanistyczną całość, której zakres nie musi pokrywać się z obszarem analizowanym 

wyznaczonym na potrzeby przeprowadzenia analizy funkcji oraz cech zabudowy  

i zagospodarowania
14

. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym, jak i literaturze przedmiotu 

zdaje się w chwili obecnej dominować stanowisko, zgodnie z którym pojęcie sąsiedztwa 

powinno być interpretowane w ujęciu urbanistycznym, a tym samym interpretowane szeroko, 

jako nieruchomość lub część nieruchomości zlokalizowana w okolicy, która tworzy pewną 

urbanistyczną całość, określaną dla każdego przypadku oddzielnie
15

. Jak wskazuje  

                                                 
12

 Tak. Z Niewiadomski, Planowanie i zagospodarowania przestrzenne. Komentarz, Warszawa 2016, s. 606. 

Wskazać należy, że pojęcie działki sąsiedniej występuje również w § 4 ust. 1 oraz § 7 ust. 1 rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej 

zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz. U. Nr 164, poz. 1588). 
13

 K. Małysa Sulińska, Dobre sąsiedztwo…, s. 7. 
14

 Tak K. Małysa-Sulińska, Swoboda organów administracji publicznej w określaniu przeznaczenia i sposobu 

zagospodarowania terenu, ST 2015, nr 7-8. s. 15-24. 
15

 Zob. A. Despot-Mładanowicz, Art. 61 [w:]Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Komentarz, wyd. III, Wolters Kluwer Polska 2018;P. Mielcarek, A. Stec i K. Uryga, 7. Egzamin radcowski 2015 

[w:]Akta administracyjne dla aplikantów, Wolters Kluwer 2015; R. Robaszewska, M. Płoszka, D. Kałuża, 

Decyzja o warunkach zabudowy, Warszawa 2014, s. 310; wyrok NSA w Warszawie z dnia 28 lutego 2018 r., II 

OSK 1148/16, LEX nr 2477135 oraz wyrok NSA w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 r.; II OSK 2726/15, 

LEX nr 2340939. 
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T. Bąkowski to właśnie przyjęcie szerokiego rozumienia zasady dobrego sąsiedztwa pozwala 

na uniknięcie zagrożenia nieprawidłowego ustalenia warunków dla nowej zabudowy, poprzez 

umożliwienie zachowania dotychczasowych układów urbanistycznych, harmonii 

architektonicznej w obszarze planowanej realizacji inwestycji oraz ochrony lub podniesienia 

walorów krajobrazowych i estetycznych na danym terenie
16

. Uważam zatem, żeprzyjąć 

należy szerokie rozumienie pojęcia działki sąsiedniej, zgodnie z którym działką sąsiednią  

w rozumieniu art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. jest działka znajdująca się w tworzącym pewną 

urbanistyczną całość otoczeniu terenu, na którym lokalizowana ma być planowana 

inwestycja, przy czym teren ten nie zawsze będzie tożsamym z terenem obszaru 

analizowanego, wyznaczanego dla potrzeby analizy funkcji oraz cech zabudowy  

i zagospodarowania terenu w zakresie spełnienia przesłanek art. 61 ust. 1 u.p.z.p.Trudno 

bowiem przyjąć, aby celem ustawodawcy było zapewnienie ładu przestrzennego jedynie 

pomiędzy dwoma graniczącymi ze sobą działkami
17

. 

Dla dokonania przez organ administracji publicznej oceny, czy zasada dobrego 

sąsiedztwa zostaje dochowana w odniesieniu do lokalizacji danego przedsięwzięcia, 

koniecznym jest ponadto ustalenie, czy określona w sposób wskazany powyżej działka 

sąsiednia posiada dostęp do tej samej drogi publicznej, co teren na którym lokalizowana ma 

być planowana inwestycja
18

. W tym kontekście słusznym jest stanowisko NSA, który również 

w odniesieniu do kwestii dostępu do drogi publicznej w kontekście dochowania zasady 

dobrego sąsiedztwa wskazał na konieczność zastosowania szerokiego podejścia 

interpretacyjnego. Otóż, jak zostało podniesione, z uwagi na zawartą w art. 2 pkt 14 u.p.z.p. 

definicję legalną pojęcia dostępu do drogi publicznej, zgodnie z która obejmuje on swym 

zakresem także dostęp pośredni, czyli uzyskiwany za pośrednictwem drogi wewnętrznej lub 

publicznej czy też w oparciu o ustanowienie odpowiedniej służebności gruntowej, nie ma 

zasadniczo znaczenia dla potrzeb weryfikacji zasady dobrego sąsiedztwa, czy działka 

sąsiednia położona jest przy tej samej drodze publicznej, co teren inwestycji, czy też jest z tą 

drogą połączona za pomocą innej drogi. Powyższe zaś doprowadziło do zaakceptowania 

przez sąd w konkretnym przypadku nawiązania do zabudowy zlokalizowanej na działce 

                                                 
16

 T. Bąkowski, Zasada dobrego sąsiedztwa w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym,. Gdańskie Studia Prawnicze 2005, nr 2. s. 391-400. 
17

 Zob. wyrok NSA w Warszawie z dnia 3 lipca 2009 r., II OSK 1088/08, LEX nr 555719.  
18

 Droga publiczna to droga zaliczona do jednej z kategorii dróg: drogi gminnej, drogi powiatowej, drogi 

wojewódzkiej, drogi krajowej. Podstawą do zmiany przebiegu drogi publicznej lub jej zaliczenia do dróg 

publicznych jest w przypadku drogi gminnej uchwała Rady Gminy, w przypadku drogi powiatowej uchwała 

Rady Powiatu, w przypadku drogi wojewódzkiej uchwała Sejmiku Województwa, w przypadku drogi krajowej 

zmiana rozporządzenia ministra właściwego ds. transportu (por. art. 2, art., 5, art. 6, art. 6a, art. 7 u.d.p.) 
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leżącej przy innej drodze niż działka stanowiąca teren inwestycji
19

. W orzecznictwie 

sądowoadministracyjnym napotkać można jeszcze bardziej liberalnerozstrzygnięcia, w myśl 

których, niezależnie od literalnego brzmienia art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p.,stawiającego wymóg 

dostępności działki sąsiedniej z tej samej drogi publicznej, jego niespełnienie nie upoważnia 

jednakowoż organu administracji publicznej do odmowy lokalizacji inwestycji, o ile 

w okolicy tworzącej urbanistyczną całość znajdują się już takie zabudowania, które 

umożliwiają określenie wymagań dla nowej zabudowy. W takiej bowiem sytuacji, decyzja 

odmowna wydana li tylko ze względu na fakt, że okoliczne działki mają dostęp do różnych 

dróg publicznych, będziestanowić przejaw nadmiernego i nieuzasadnionego celami ustawy 

rygoryzmu
20

. Na uwagę zasługuje ponadto, że na tak wczesnym etapie procesu budowlanego, 

jakim jest ubieganie się inwestora o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla 

planowanego przedsięwzięcia, w tym stanowiącego farmę fotowoltaiczną, zazwyczaj teren 

lokalizacji planowanej inwestycji nie posiada jeszcze urządzonego zjazdu z drogi 

publicznej.Zasadniczo zatemmożliwa jest sytuacja, w której teren przeznaczony pod 

lokalizację farmy fotowoltaicznej, posiadać będzie potencjalny dostęp do więcej niż jednej 

drogi publicznej. Powyższe również zdaje się przemawiać za koniecznością takiego 

rozumienia dostępności do drogi publicznej, które ma charakter potencjalny, pozwalający 

jednocześnie zachować ratio legis art. 61 ust. 1 pkt.1 u.p.z.p., czyli utrzymanie ładu 

przestrzennego
21

. 

Podkreślenia wymaga, że ustawodawca nie określił jednak żadnych wymogów, które 

cechować powinny zabudowęzlokalizowaną na działce sąsiedniej dostępnej z tej samej drogi 

publicznej, aby możliwym było na jej podstawie określenie wymagań dotyczących nowej 

zabudowy. Powoduje to sytuację, w której istniejące w sąsiedztwie terenu lokalizacji nowej 

inwestycji rozwiązania architektoniczno-budowlane, niejako automatycznie stają się 

wzorcowymi dla nowopowstającej w okolicy zabudowy, bez względu na ich jakość
22

. W 

literaturze przedmiotu podnoszone jest jednak, że o ile zabudowa istniejąca na działkach 

sąsiednich powinna być zgodna z porządkiem normatywnym czyli nie może jej stanowić 

samowola budowlana, o tyle działkę, na której istnieje już obiekt budowlany  

w stanie surowym zamkniętym można traktować jako zabudowaną na potrzeby ustalenia 

                                                 
19

 Por. np. wyrok NSA w Warszawie z dnia 7 grudnia 2006 r., II OSK 1440/05, LEX nr 331606. 
20

 Por. np. wyrok NSA w Warszawie z dnia 24 lutego 2017 r., II OSK 1600/15, LEX nr 2282089; wyrok NSA  

w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2009 r., II OSK 582/08, LEX nr 562841. 
21

 Tak K. Małysa-Sulińska, Dobre sąsiedztwo…, s. 7.   
22

 Tak K. Małysa-Sulińska, Wydanie decyzji lokalizacyjnej dla zabudowy zagrodowej z pominięciem zasady 

dobrego sąsiedztwa, ST 2014, nr 4, s. 65. 
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spełnienia przesłanki dobrego sąsiedztwa
23

. Ustawodawca wskazał w treści art. 61 ust. 1 pkt 1 

u.p.z.p., że zabudowa działki sąsiedniej ma umożliwiać określenie wymagań dotyczących 

nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy 

architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania 

terenu. Zatem przesłanka ta ma na celu takie dostosowanie pod względem urbanistycznym  

i architektonicznym planowanej inwestycji do już istniejącej zabudowy, aby możliwym było 

pogodzenie takiej nowej zabudowy z funkcją zabudowy występującą już na danym terenie
24

. 

Skoro bowiem zarówno funkcje, jak i parametry i cechy zabudowy istniejącej mają tworzyć 

harmonijną całość z planowaną inwestycją w celu zachowania ładu przestrzennego 

wynikająca z art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. ocena inwestycji pod kątem kontynuacji istniejącej 

zabudowy w zakresie jej funkcji oraz cech architektonicznych i urbanistycznych, nie może 

oznaczać tym samym zakazu lokalizacji zróżnicowanej zabudowy na określonym terenie. 

Nowa zabudowa jest bowiem dopuszczalnao ile nie pozostaje w sprzeczności z funkcją 

istniejącą na analizowanym obszarze
25

.Takie zaś rozumienie kontynuacji funkcji oraz cech 

architektonicznych i urbanistycznych generuje po stronie organu administracji publicznej 

stosunkowo duży margines dla oceny ich spełnienia, w szczególności zaś w sytuacjach gdy 

planowana inwestycja nawiązywać ma do funkcji niedominujących na danym terenie czy taż 

stanowić ma nową na danym terenie funkcję. Podsumowując, stwierdzić należy, że o ile nie 

uzasadnia wątpliwości organu administracji publicznej w odniesieniu do zachowania zasady 

dobrego sąsiedztwa sytuacja, w której planowana inwestycja stanowi odwzorowanie już 

istniejącej zabudowy, o tyle w sytuacji innego rodzaju zabudowy, organ administracji 

publicznej winien dokonać dogłębnej analizy w odniesieniu do spełnienia wymogu 

kontynuacji funkcji oraz cech architektonicznych i urbanistycznych. Obowiązek ten zdaje się 

być podyktowany w głównej mierze zasadą rozstrzygania wątpliwości co do rozumienia 

kontynuacji funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu przy uwzględnieniu zasady 

wolności zagospodarowania terenu, w tym jego zabudowy.O prymacie ładu przestrzennego 

                                                 
23

Tamże oraz K. Małysa-Sulińska, Swoboda organów…, s. 15-24 oraz wyrok WSA w Gliwicach z dnia 5 

listopada 2010 r., II SA/Gl 215/10, LEX nr 752710. Jak słusznie wskazuje Z. Niewiadomski, jakkolwiek nie 

można przyjąć jako wzorca zabudowy samowoli budowlanej zlokalizowanej na działce sąsiedniej, to organ 

administracji publicznej w trakcie postępowania w przedmiocie wydawania decyzji o warunkach zabudowy, co 

do zasady nie bada czy istniejąca zabudowa powstała w zgodzie z przepisami pr.bud., jednakże w przypadku 

stwierdzenia istnienia samowoli budowlanej w odrębnym postępowaniu administracyjnym, inwestor może 

powołać się na jego rozstrzygnięcie w toczącym się postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. 

(zob. Z Niewiadomski, Planowanie…, s. 612). 
24

 Por. wyrok NSA w Warszawie z dnia 29 listopada 2018 r., II OSK 52/17, LEX nr 2609824. 
25

 Por. np. wyrok NSA w Warszawie z dnia 5 grudnia 2018 r., II OSK 73/17, LEX nr 2623716; wyrok NSA  

w Warszawie z dnia 19 grudnia 2017 r., II OSK 730/16, LEX nr 2467426. 
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nad prawem własności nie można bowiemmówić w znaczeniu odpowiadającemu 

automatyzmowi przyznawania wyższości interesowi publicznemu nad indywidualnym 

interesem właściciela, gdyż oba te interesy powinny podlegać w konkretnym przypadku 

stosownej ocenie w konkretnym postępowaniu administracyjnym
26

. 

Kolejną – wymienianą w art. 61 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p. – przesłanką uzyskania decyzji  

o warunkach zabudowy jest konieczność istnienia dostępu terenu planowanej inwestycji do 

drogi publicznej.W odniesieniu do określonej w art. 61 ust. 1 pkt. 2 przesłanki dostępu do 

drogi publicznej, niezależnie od brzmienia art. 2 pkt 14 u.p.z.p., który nakazuje rozumieć 

dostęp do drogi publicznej tak jako bezpośredni dostęp do tej drogi, jak i dostęp do niej przez 

drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej, praktyka 

stosowania tego przepisu wskazuje na rozliczne problemy z jego wykładnią.  Wątpliwości 

budzi przykładowo, czy przez dostęp do drogi publicznej rozumieć należy dostęp wyłącznie 

faktyczny, czyli rzeczywistą możliwość skomunikowania planowanej inwestycji z drogą 

publiczną, czy też musi to być również dostęp zagwarantowany odpowiednim tytułem do 

terenu. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym spotkać można odmienne poglądy 

odnośnie tego zagadnienia
27

.Słusznym spostrzeżeniem jakie napotkać można w literaturze 

przedmiotu jest, że przesłanka dostępu do drogi publicznej wskazana w art. 61 ust. 1 pkt 2 

u.p.z.p. zwiera się w treści zasady dobrego sąsiedztwa ukształtowanej brzmieniem art. 61 ust. 

1 pkt 1 u.p.z.p.
28

Skoro bowiem, działka przeznaczona pod lokalizację inwestycji nie ma 

dostępu do drogi publicznej, wówczas nie będzie można uznać za spełnioną w odniesieniu do 

niej zasadę dobrego sąsiedztwa i nie będzie możliwym wydanie dla lokalizowanej na niej 

inwestycji decyzji o warunkach zabudowy. Tym samym poczynione powyżej rozważania 

dotyczące dostępności do drogi publicznej odnosić należy również do przesłanki kreowanej 

treścią art. 61 ust 1 pkt 2 u.p.z.p. 

                                                 
26

Tak wyrok NSA w Warszawie z dnia 19 stycznia 2018 r., II OSK 832/16, LEX nr 2468095. 
27

 Stanowisko, zgodnie z którym dostęp do drogi publicznej powinien być zapewniony zarówno faktycznie jak  

i prawnie wyrażone zostało przykładowo przez następujące wyroki: wyrok WSA w Krakowie z dnia 12 lutego 

2014 r., II SA/Kr 24/14, LEX nr 1502376; wyrok WSA w Krakowie z 11 lutego 2014 r., II SA/Kr 988/1, LEX nr 

1502396; Wyrok NSA w Warszawie z 5.03.2013 r., II OSK 2078/11, LEX nr 1340179; Wyrok WSA  

w Warszawie z 9.03.2012 r., IV SA/Wa 1834/11, LEX nr 1139650. Stanowisko odmienne, zgodnie z którym na 

etapie ustalania warunków zabudowy, dostęp do drogi publicznej powinien być rozumiany jako dostęp 

faktyczny, wskazane zaś zostało w następujących, przykładowych wyrokach: wyrok NSA w Warszawie z dnia 6 

lutego 2014 r., II OSK 2149/12, LEX nr 2120944; Wyrok NSA w Warszawie z 23 stycznia 2014 r., II OSK 

1986/12, LEX nr 1502249; Wyrok NSA w Warszawie z dnia 26 lutego 2013 r., II OSK 2040/11, LEX nr 

1354928;  
28

 Zob. Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kruś, Prawo…, s. 228 oraz Z. Niewiadomski, Planowanie…, s. 618. 
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Przesłanką pozytywnego ustalenia warunków zabudowy jest również odpowiednie 

uzbrojenie terenu
29

. Jako uzbrojenie terenu należy zaś rozumieć drogi, obiekty budowlane,  

a także wybudowane pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewody lub urządzenia 

wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe bądź telekomunikacyjne
30

. 

Wskazać przy tym należy, że ocena czy uzbrojenie terenu jest wystarczające dla 

funkcjonowania planowanej inwestycji dokonywana jest przez organ właściwy  

w przedmiocie ich ustalenia, a następować powinna w oparciu o parametry danej inwestycji 

wskazane we wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, w szczególności zaś  

w oparciu o stanowiącą treść takiego wniosku charakterystykę inwestycji, która obejmuje 

określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania 

ścieków oraz innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby 

również sposobu unieszkodliwiania odpadów
31

. 

Tak rozumiane uzbrojenie terenu nie musi być zlokalizowane na terenie planowanej 

inwestycji, wystarczającym jest by było ono projektowane, jednakże musi być wystarczające 

dla prawidłowego funkcjonowania planowanej inwestycji. Koniecznejest zatem, aby inwestor 

uzgodnił z przedsiębiorstwami zajmującymi się dostarczaniem odpowiednich usług realizację 

właściwych urządzeń na terenie objętym wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy 

lokalizację uzbrojenia adekwatnego dla planowanej inwestycji, przy czym zasadniczo 

powinno to nastąpić w drodze stosownej umowy
32

. Celem regulacji nie jest bowiem 

uzależnienie wydania decyzji o warunkach zabudowy od faktycznego istnienia uzbrojenia 

terenu, ale jedynie zagwarantowanie, że zapewnionym będzie takie uzbrojenie, któreumożliwi 

prawidłowe korzystanie z obiektu budowlanego
33

.Bogate orzecznictwo sądów 

administracyjnych wskazuje jednakże, że owo zagwarantowanie nie powinno być 

utożsamiane każdorazowo z obowiązkiem posiadania zawartej umowy z dostawcą usług już 

w momencie starania się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.To na dalszym etapie 

prowadzonego przez inwestora procesu budowlanego będzie on musiał zawrzeć stosowne 

umowy, uzyskać pozwolenia z podmiotami czy też od podmiotów, które są dostawcami 

mediów. Na etapie uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy wystarczającym jest tym 

samym jedynie posiadanie zapewnienia, gwarancji, że taka umowa w przyszłości zostanie 

                                                 
29

 Por. art. 61 ust 1 pkt 3 u.p.z.p. 
30

 Odesłanie do art. 143 ust. 2 u.g.n., umieszczone w art. 2 pkt 13 u.p.z.p. prowadzi do rekonstrukcji definicji 

uzbrojenia terenu.   
31

 Por. art. 52 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 64 ust. 1 u.p.z.p. 
32

Por. art.61 ust.5 u.p.z.p. 
33

 Zob. np. wyrok WSA w Krakowie z dnia 18 stycznia 2019 r., II SA/Kr 1259/18, LEX nr 2621738. 
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zawarta
34

. Wymaganie zatem od inwestora legitymowania się zawartymi umowami  

z dostawcami mediów już na tak wczesnym etapie procesu budowlanego, w którym nie jest 

jeszcze przesądzonym ani czy inwestycja uzyska zezwolenie na lokalizację, ani czy w ogóle 

zostanie ona zrealizowana, uznać należy za niecelowe. Wskazać równocześnie należy, że 

wskazanym powyżej zapewnieniem uzbrojenia terenu może być każdego rodzaju dokument 

wydany przez odpowiednią jednostkę świadczącą usługi komunalne na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
35

, w którym następować będzie 

uzgodnienie realizacji uzbrojenia terenu wystarczającego dla planowanej inwestycji
36

.  

Kolejnym wymogiem dla wydania pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy 

pozostaje, aby teren objęty wnioskiem nie wymagał uzyskania zgody na zmianę 

przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo był objęty zgodą 

uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które 

uchwalone zostały w terminie do dnia 31 grudnia 1994 r.
37

Zatem warunki zabudowy mogą 

zostać określone dla tych gruntów, które nie stanowią gruntów rolnych ani leśnych  

w rozumieniu art. 2 u.o.g.r.l., oraz dla tych wszystkich gruntów rolnych stanowiących użytki 

rolne, które nie stanowią użytków klas I–III oraz gruntów leśnych, gdyż zmianę 

przeznaczenia tych ostatnich dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego (art. 7 u.o.g.r.l.)
38

 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy w sytuacji braku 

zgody na zmianę jego przeznaczenia na cele nierolnicze lub nieleśne skutkuje naruszeniem 

zarówno art. 61 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p.
39

, jak i kolejnej przesłanki wydania decyzji o warunkach 

zabudowy, czyli niesprzeczności z przepisami odrębnymi
40

. W doktrynie przedmiotu 

wskazuje się bowiem na przepisy u.o.g.r.l., jako na przepisy odrębne w rozumieniu art. 61 ust. 

1 pkt 5 u.p.z.p.
41

 

I tak, wskazaną w art. 61 ust. 1 pkt 5 u.p.z.p., a zarazem ostatnią przesłanką 

warunkującą pozytywne ustalenie warunków zabudowy jest zgodność przedsięwzięcia  

                                                 
34

 Por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 3 grudnia 2018 r., II SA/Kr 1173/18, LEX nr 2617155; wyrok WSA  

w Szczecinie z dnia 24 maja 2018 r., II SA/Sz 274/18, LEX nr 2510567; wyrok WSA w Krakowie z dnia 20 

kwietnia 2018 r., II SA/Kr 93/18, LEX nr 2493851.  
35

 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712 z późn. zm.) 
36

 Tak K. Małysa-Sulińska, Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych, Warszawa 2012, s. 109. 
37

Por. art.61 ust.4 u.p.z.p. 
38

 Por. art. 7 ust. 2 u.o.g.r.l. Klasyfikacja gleboznawcza gruntów, określająca podział gleb według klas 

bonitacyjnych  pod kątem ich jakość produkcyjnej, ustalona na podstawie cech gleby, sporządzana jest w oparciu 

o przepisy p.g.k. oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej 

klasyfikacji gruntów (Dz. U. poz. 1246). Informacje na temat klas gruntów uwidocznione są w prowadzonej 

przez starostów ewidencji gruntów i budynków.   
39

 Szerzej na ten temat zob. K. Małysa- Sulińska, Administracyjnoprawne aspekty…, s. 65 i n. 
40

Por. art.61 ust.1 pkt 5 u.p.z.p. 
41

 Zob. A. Despot-Mładanowicz, Art. 61 [w:]Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Komentarz aktualizowany, System Informacji Prawnej LEX 2019. 
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z przepisami odrębnymi. Zachowanie zgodności wydawanego w sprawie rozstrzygnięcia 

z porządkiem prawnym wynika wprost z zasady państwa prawnego wyrażonej  

w art. 2 Konstytucji. Zatem decyzja o warunkach zabudowy powinna pozostawać w zgodzie  

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
42

.  

Nadto wyznaczając parametry dla przyszłej inwestycji, organ administracji publicznej 

uwzględnia regulacje ujęte wr.u.w. Przepisy te określają parametry wymagane dla nowej 

zabudowy w postaci linii zabudowy, intensywność zabudowy, szerokość elewacji frontowej, 

wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej oraz geometrii dachu. 

Zgodnie zatem z § 3 ust. 1 r.u.w., celem ustalenia wymagań dla nowej zabudowy  

i zagospodarowania terenu organ administracji publicznej wyznacza obszar analizowany 

wokół działki, na której lokalizowana ma być nowa inwestycja. Właśnie na terenie tak 

wyznaczonego obszaru prowadzisięanalizę funkcji i cech zabudowyw przedmiocie spełnienia 

uwarunkowań wskazanych w art. 61 ust. 1–5 u.p.z.p.
43

Podkreślić należy, że  

z uwagi na tak określony cel wyznaczania obszaru analizowanego, nie może on być 

utożsamiany ze wskazanym w art. 52 ust. 2 pkt 1 u.p.z.p. obszarem oddziaływania inwestycji 

wskazanym w treści wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
44

. Obszar 

oddziaływania inwestycji powinien być bowiem utożsamiany z immisjami powodowanymi 

przez planowaną inwestycję oraz wyznaczony w zgodzie z art.3 pkt 20 pr.bud.stanowiącym, 

że jest on terenem wyznaczonym w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów 

odrębnych, wprowadzających związane z daną inwestycją ograniczenia w zagospodarowaniu 

oraz zabudowie terenu
45

. 

Zgodnie z § 3 ust. 2 r.u.w.granice obszaru analizowanego wyznacza się w odległości 

nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki
46

 objętej wnioskiem o ustalenie 

warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 metrów. W orzecznictwie 

sądowoadministracyjnym odnajdujemy wiele różnorodnych rozstrzygnięć w odniesieniu do 

prawidłowego wyznaczania obszaru analizowanego. Z uwagi na brzmienie przepisu, który 

                                                 
42

 Tak K. Małysa- Sulińska, Administracyjnoprawne aspekty…, s. 67. 
43

 W art. 61 ust. 6 u.p.z.p. umieszczona została delegacja ustawowa do wydania r.u.w. W art. 61 ust. 7u.p.z.p. 

ustawodawca zawarł katalog kwestii jakie mają zostać uregulowane w rozporządzeniu wydanym na podstawie 

art. 61 ust. 6 u.p.z.p. W tym kontekście, brzmienie § 3 ust. 1 r.u.w., nakazujący organowi administracji 

przeprowadzenie analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunków,  

o których mowa w art. 61 ust. 1-5 u.p.z.p. jawi się jako przekraczający materię delegowaną ustawowo do 

rozstrzygnięcia w drodze rozporządzenia. 
44

 Por. art. 52 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 64 u.p.z.p. 
45

 Bliżej na ten temat oraz odnośnie konieczności zachowania wyraźnej dystynkcji pomiędzy zakresem pojęcia 

działki sąsiedniej w rozumieniu art. 61 ust 1 pkt 1 u.p.z.p. oraz działek znajdujących się w ramach obszaru 

analizowanego zob. Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kruś, Prawo…, s. 224. 
46

 Za front działki w myśl § 2 pkt 5 r.u.w. uznaje się część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której 

odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę.  
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stanowi o wyznaczaniu obszaru analizowanego wokół działki planowanej pod nową 

zabudowę, pojawiają się wątpliwości, a dotyczą one między innymi konieczności 

usytuowania takiej działki dokładnie pośrodku obszaru analizowanego, czy też możliwości jej 

innego w nim umiejscowienia. W tym kontekście słusznym wydaje się przyjęcie, że obszar 

analizowany zakreślony wokół działki budowlanej oznacza, że działka ta powinna znajdować 

się w jego centrum, jednakże nie musi znajdować się ona w jego idealnym środku. Nie 

zmienia to jednak konieczności każdorazowego należytego uzasadniania w przypadku 

odstępstwa od umieszczenia tej działki w środku obszaru analizowanego
47

. 

Podobne wątpliwości budzić może sam sposób, w jaki organ administracji publicznej 

ma ustalać granice obszaru analizowanego. Rozstrzygnięcia wymaga bowiemkwestia, czy 

r.u.w. nakłada obowiązek ścisłego przestrzegania limitu odległości 50 metrów dla jego 

wyznaczenia. W tym kontekście, w pierwszej kolejności wskazać należy, że § 3 ust. 2 r.u.w. 

mówi o odległości „nie mniejszej jednak niż 50 metrów”, a co za tym idzie już literalne 

brzmienie dopuszcza możliwość zwiększania powierzchni obszaru analizowanego
48

. Taka 

sytuacja prowadzić jednak może do naruszeń, które polegać mogą na takim kształtowaniu 

powierzchni obszaru analizowanego w danej sprawie, aby w zależności od przyjętych z góry 

założeń, obejmował on bądź nie tereny pozwalające na uznanie spełnienia bądź też 

przeciwnie, niespełnienia przez planowaną inwestycję uwarunkowań określonych treścią art. 

61 ust. 1–5 u.p.z.p. Wskazać należy, że co do zasady obszar analizowany powinien 

obejmować całe działki wyodrębnione geodezyjnie, chociaż w przypadku działek o dużych 

rozmiarach możliwe są w tym zakresie odstępstwa
49

. Tym samym słusznym jest uznanie, że 

nie można w sposób formalistyczny ograniczać sposobu wyznaczania granic obszaru 

analizowanego i uznawać za prawidłowy wyłącznie taki, który uwzględnia odległości 

minimalne. Oczywistym jest jednakowoż, że tego rodzaju modyfikacja pozostawać musi  

w zgodzie tak z zasadą zachowania ładu przestrzennego, jak i wolności zabudowy  

i zagospodarowania terenu, co winno zostać ocenione przez organ administracji publicznej  

w toku postępowania w oparciu o ważenie powyższych wartości. Wymóg zachowania ładu 

przestrzennego w rozumieniu definicji art. 2 pkt 1 u.p.z.p., jak i prawo do zagospodarowania 

terenu z art. 6 ust. 2 pkt 1 u.p.z.p. uzasadniają bowiem takie określenie granic obszaru 

analizowanego, które jakkolwiek nie dokonywane w sposób automatyczny pozostaje jednak 

w zgodzie ze specyfiką urbanistyczną danego obszaru. Każdorazowo rozstrzygnięcie 

                                                 
47

Zob. R. Robaszewska, M. Płoszka, D. Kałuża, Decyzja o warunkach…, s. 305 oraz wyrok WSA w Gdańsku  

z dnia 7 lutego 2019 r., II SA/Gd 46/19, LEX nr 2624915. 
48

 Odmiennie zob. wyrok WSA w Białymstoku z dnia 14 stycznia 2010 r., II SA/Bk 637/09, LEX nr 559708. 
49

 Por. wyrok NSA w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2008 r.; II OSK 919/07, LEX nr 488144. 
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w powyższym zakresie winna znaleźć odzwierciedlenie w uzasadnieniu konkretnej decyzji  

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
50

. Powyższe rozważania wskazują 

jednoznacznie, że sposób określenia granic obszaru analizowanego ma zasadniczy wpływ dla 

oceny możliwości wydania przez organ administracji publicznej decyzji o warunkach 

zabudowy, jako że to właśnie w oparciu o parametry zabudowy zlokalizowanej na działkach 

nim objętym dochodzi do określenia wymagań nowej zabudowy i zagospodarowania terenu. 

W tym kontekście wskazać również należy, że analizie funkcji oraz cech zabudowy  

i zagospodarowania terenu podlegają wszystkie działki znajdujące się wewnątrz obszaru 

analizowanego
51

. Równocześnie zaś w przypadku błędnego wyznaczenia obszaru 

analizowanego w ten sposób, że pominięte w nim zostaną działki zabudowane dojść może do 

uchylenia wydanej decyzji o warunkach zabudowy. W przeciwnym wypadku, czyli gdy przy 

ustalaniu granic obszaru analizowanego pominięte zostaną działki niezabudowane bądź też 

części działek wprawdzie zabudowanych, ale i tak niepodlegających analizie, to  

w konsekwencji, uchybienie związane z takim oznaczeniem obszaru analizowanego, jako nie 

mające wpływu ostateczny wynik analizy i tym samym wynik rozstrzygnięcia w przedmiocie 

decyzji o warunkach zabudowy, nie powinno stanowić w takiej sytuacji podstawy do 

uchylenia decyzji o warunkach zabudowy
52

. Przeprowadzana na obszarze analizowanym 

analiza urbanistyczno-architektoniczna stanowi zatem podstawowy dokument, w oparciu  

o który wydawana jest decyzja ustalająca warunki zabudowy, podczas gdy wyniki tej analizy, 

jej rzetelność, kompletność i zgodność z zapisami r.u.w. przesądzają o wynikach całego 

postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy
53

. 

Organ administracji publicznej prowadząc zatem analizę funkcji oraz cech zabudowy  

i zagospodarowania terenu bierze pod uwagę sposób zagospodarowania działek znajdujących 

się w obszarze analizowanym, przy czym w szczególności odnosi się on do tych spośród nich, 

które są zabudowane w sposób umożliwiający ustalenie wymagań dla nowej zabudowy. 

Parametry planowanej inwestycji, czyli linia zabudowy, wskaźnik wielkości powierzchni 

zabudowy, szerokość elewacji frontowej oraz wysokość jej górnej krawędzi oraz geometria 

dachu określone być muszą w odniesieniu do parametrów występujących już w danym terenie 

objętym prawidłowo wyznaczonym obszarem analizowanym.  

                                                 
50

Por. np. wyrok NSA w Warszawie z dnia 30 października 2018 r., II OSK 2903/18, LEX nr 2589801. 
51

 Tak I. Zachariasz, Art. 61 [w]Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, 

LEX 2013. 
52

 Tak wyrok WSA w Gdańsku z dnia 21 stycznia 2009 r., II SA/Gd 690/08, LEX nr 486227. 
53

 Tak wyrok WSA w Gdańsku z dnia 24 stycznia 2018, II SA/Gd 232/17, LEX nr 2443807. 
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Przedstawiając pokrótce parametry, jakie w oparciu o przepisy r.u.w. ustalanesą celem 

określenia wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu, wypada zacząć od 

odpowiedzi na pytanie, jak rozumiany winien być parametr linii zabudowy. Otóż stwierdzić 

należy, na gruncie u.p.z.p., jak i r.u.w. pozostaje on niezdefiniowanym. O ile jednak 

ustawodawca posługuje się pojęciem linii zabudowy, o tyle już w § 4 r.u.w. użyte zostało 

pojęcie obowiązującej linii zabudowy, co zdaje się stanowić przekroczenie granic delegacji 

ustawowej do wydania r.u.w.
54

Przyjąć zatem należy, mając na uwadze przede wszystkim 

wykonawczy w stosunku do u.p.z.p. charakter r.u.w., że pod pojęciem obowiązującej linii 

nowej zabudowy rozumieć powinno się w istocie taką linię zabudowy, która jako ustalona w 

decyzji o warunkach zabudowy, wiązać będzie organ administracji publicznej na kolejnym 

etapie procesu budowlanego, a to w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania 

decyzji o pozwoleniu na budowę. Zaznaczenia wymaga przy tym, że zakres związania tak 

ustaloną linią zabudowy musi być przedmiotem odrębnego badania przy uwzględnieniu 

uwarunkowań faktycznych i prawnych danego postępowania administracyjnego
55

. W treści § 

4 r.u.w. ujęto szereg wymagań i wytycznych  

w oparciu o jakie organ administracji publicznej powinien dokonywać wyznaczenia nowej 

linii zabudowy, wskazujących kolejno na konieczność wyznaczania linii zabudowy jako 

przedłużenia linii zabudowy istniejącej na działkach sąsiednich, w przypadku zaś istnienia na 

działkach sąsiednich linii zabudowy wyznaczonej w sposób niezgodny z przepisami prawa, 

stanowiących o konieczności wyznaczenia jej w odniesieniu do nowej zabudowy w oparciu  

o przepisy odrębne, czy też rozstrzygających, że w razie gdy linia istniejącej zabudowy na 

działkach sąsiednich przebiega tworząc uskok, linię tę ustala się jako kontynuację linii 

zabudowy tego budynku, który znajduje się w większej odległości od pasa drogowego
56

. 

Wreszcie, jeżeli na podstawie przeprowadzonej analizy funkcji oraz cech zabudowy  

i zagospodarowania terenu, w konkretnej sprawie organ administracji publicznej uzna, iż 

odpowiednie będzie inne wyznaczenie linii zabudowy, niż w sposób przedstawiony powyżej, 

dopuszczonym jest takie inne wyznaczenie linii nowej zabudowy, przy czym możliwość ta 

powinna być wykorzystywana niezwykle ostrożnie
57

.W orzecznictwie 

sądowoadministracyjnym zasadniczo panuje zgoda odnośnie sposobu wyznaczania linii 

                                                 
54

 Por. A. Plucińska-Filipowicz, § 4[w:]Sposób ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy  

i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Komentarz, System Informacji Prawnej LEX 2011. 
55

 Tamże. 
56

 Por. § 3 ust. 1–3 r.u.w. Wskazać należy, ze przepisami odrębnymi, do których referuje § 3 ust. 2r.u.w.będzie 

przede wszystkim u.d.p. 
57

Zob. § 3 ust. 4 r.u.w.oraz wyrok WSA w Krakowie z dnia 23 listopada 2009 r., II SA/Kr 1359/09,  

LEX nr 589159, a także K. Małysa-Sulińska, Administracyjnoprawne…, s. 115. 
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nowej zabudowy od frontu działki znajdującego się przy drodze publicznej
58

, wskazując 

jednocześnie, iż stanowi ona granicę obszaru zabudowy, ale nie linię, do której nowa 

zabudowa ma przylegać
59

. Wyznaczenie linii zabudowy oznacza zatem określenie 

potencjalnego terenu inwestycji, stanowiącego część terenu objętego wnioskiem o wydanie 

warunków zabudowy, zlokalizowaną po przeciwnej stronie linii zabudowy niż pas drogowy 

drogi publicznej
60

. Tak rozumiana linia zabudowy nie stanowi bowiem rozstrzygnięcia  

o konkretnej lokalizacji w ramach terenu objętego treścią wniosku o wydanie warunków 

zabudowy, li tylko określa że nowa zabudowa nie może być sytuowana w odległości od drogi 

publicznej mniejszej niż ukształtowana dotychczasową zabudową
61

. Skoro bowiem ustalenie 

linii zabudowy ma służyć zapewnieniu ładu przestrzennego to zapewnienie harmonijnego 

usytuowania zabudowy jest szczególnie istotne od strony przestrzeni publicznej, którą co do 

zasady pozostawać będzie front działki przy drodze publicznej
62

. 

Kolejnym parametrem określanym celem ustalenia wymagań dla nowej zabudowy 

pozostaje wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni 

działki albo terenu
63

. Warunkiem koniecznym przyjęcia prawidłowego wskaźnika wielkości 

powierzchni nowej zabudowy jest zatem prawidłowe ustalenie średniego wskaźnika tej 

wielkości dla obszaru analizowanego
64

. Zatem skoro w § 5 ust. 1 r.u.w. ustawodawcawskazał, 

że wskaźnik ten należy wyznaczyć na podstawie średniego wskaźnika tej wielkości dla 

obszaru analizowanego, to ustalenie jedynie górnej czy też dolnej wartości tego parametru 

stanowi naruszenie tego przepisu
65

. A zatem przyjąć należy, ze wartość ta powinna zostać 

ustalona za pomocą działania matematycznego, którego wynikiem jest konkretna liczba 

procentowa bądź ułamek dziesiętny. Takie podejście jednak zostało jednak poddane krytyce, 

jako zbyt rygorystyczne w świetle szczególnie okoliczności, że decyzja o warunkach 

zabudowy jest wczesnym etapem procesu budowlanego. Dopiero bowiem w następnym etapie 

procesu budowlanego, czyli w postepowaniu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 

organ administracji publicznej ustalać będzie szczegóły techniczne dotyczące planowanej 

inwestycji oraz dokonywać oceny czy w zgodzie z przepisami pr. bud. oraz przepisów 

                                                 
58

 Zob. wyrok NSA w Warszawie z dnia z dnia 15 lutego 2011 r., II OSK 174/10, LEX nr 992496; wyrok WSA 

w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2018 r., IV SA/Po 916/18, LEX nr 2619117; wyrok NSA w Warszawie z dnia  

12 stycznia 2018 r., II OSK 790/16, LEX nr 2468114.  
59

 Tak wyrok WSA w Łodzi z dnia 30 listopada 2011 r., II SA/Łd 994/11, LEX nr 1153801. 
60

 Por. np. wyrok NSA z dnia 5 sierpnia 2008 r., II OSK 967/07, LEX nr 488289. 
61

 Zob. wyrok WSA w Łodzi z dnia 5 sierpnia 2011 r., II SA/Łd 623/11, LEX nr 864348; wyrok WSA w Łodzi  

z dnia 11 kwietnia 2012 r., II SA/Łd 139/12, LEX nr 1145949. 
62

 Zob. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 31 października 2014 r., II SA/Gl 718/14, LEX nr 1647409.  
63

 Zob. § 5 ust. 1 r.u.w. 
64

 Zob. wyrok NSA w Warszawie z dnia 15 marca 2018 r., II OSK 1318/16, LEX nr 2497792. 
65

 Zob. wyrok NSA z dnia 20 lutego 2018 r., II OSK 1032/16, LEX nr 2466676.  
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wykonawczych możliwe jest udzielenie pozwolenia na realizację planowanej inwestycji. 

Wobec zaś tego, przyjąć należy, że inwestor powinien posiadać możliwość dokonywania 

pewnych zmian w zakresie określenia planowanego obiektu w projekcie budowlanym 

składanym wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.Określenie 

parametrów nowej zabudowy w sposób restrykcyjny już na etapie wydawania decyzji  

o warunkach zabudowy, doprowadzić może do zbędnych ograniczeń, często niemożliwych do 

uwzględnienia w kolejnych etapach procesu budowlanego.  Jednocześnie jednak określenie 

wartości granicznych nie może być zupełnie dowolne, a skorzystanie z możliwości 

odstępstwa od zasady określenia konkretnej wielkości parametru dla nowej zabudowy 

powinno każdorazowo zostać uzasadnione przez organ administracji publicznej wydający 

decyzję o warunkach zabudowy
66

. Dodatkowo wskazać wypada, że podobnie jak  

w odniesieniu do ustalania linii zabudowy, ustawodawca zdecydował się na dopuszczenie 

możliwości wyznaczenia innego wskaźnika, o ile jego zastosowanie znajdować będzie 

uzasadnienie w wynikach analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu
67

. 

W omawianym kontekście podkreślić należy, że określenie przez organ administracji 

publicznej takiego innego wskaźnika dopuszczalne jest li tylko na zasadzie wyjątku,  

a ponadto, jako rozstrzygnięcie o charakterze specyficznym powinno znaleźć precyzyjne 

uzasadnienie w treści wydanej decyzji o warunkach zabudowy oraz nie dość, że być 

uzasadnionym wynikami analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, to 

jeszcze pozostawać w zgodzie z naczelną dla planowania i zagospodarowania przestrzennego 

zasadą ładu przestrzennego
68

. 

Dla nowej zabudowy koniecznym jest ponadto wyznaczenie parametru szerokości 

elewacji frontowej znajdującej się od frontu działki w oparciu o średnią szerokość elewacji 

frontowych istniejącej zabudowy w obszarze analizowanym, z tolerancją do 20 %
69

. Również 

ten parametr możliwy jest do zmiany, jednakże inna szerokość elewacji frontowej musi zostać 

uzasadniona wynikami przeprowadzonej analizy urbanistycznej
70

. Przy wyznaczaniu 

szerokości elewacji frontowej należy w pierwszej kolejności określić, jaka jej średnia 

szerokość wynika z przeprowadzonej analizy funkcji oraz cech zabudowy  

i zagospodarowania terenu i dopiero w stosunku do tego parametru odpowiednio 

                                                 
66

 Zob. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 5 października 2017 r., IV SA/Po 751/17, LEX nr 2463197. 
67

 Por. § 5 ust. 2 r.u.w. 
68

 Por. np. wyrok NSA w Warszawie z dnia 30 stycznia 2018 r., II OSK 1515/17, LEX nr 2464380 oraz wyrok 

WSA w Łodzi z dnia 11 czerwca 2013 r., II SA/Łd 227/13, LEX nr 1332846. 
69

Por. § 6 ust.1 r.u.w. 
70

Por. § 6 ust.2 r.u.w. 
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modyfikować średnią szerokość elewacji,o ile uzasadnione jest to wynikami przywołanej 

analizy
71

. 

Kolejnym parametrem ustalanym dla nowej zabudowy jest wysokość górnej krawędzi 

elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki
72

. Konieczność określenia tego elementu stanowi 

wyraz zastosowania zasady kontynuacji parametrów dla nowej zabudowy, która wyrażona 

została przez ustawodawcę w art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. Wysokość górnej krawędzi elewacji 

frontowej, jej gzymsu lub attyki wyznacza się zatem dla nowej zabudowy jako przedłużenie 

tych krawędzi odpowiednio do istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich, jednakże  

w przypadku, gdy wysokość przebiega w taki sposób, że utworzony jest jej uskok, wówczas 

organ administracji publicznej wyznacza ją w oparciu o średnią wielkość występującą na 

działkach obszaru analizowanego. Wskazane jest w przepisach r.u.w., że pod uwagę brane są 

w tym przypadku parametry wysokości liczone od średniego poziomu terenu przed głównym 

wejściem do budynku. Dopuszczalne jest również wyznaczenie tego parametru na podstawie 

średniego wskaźnika tej wielkości dla obszaru analizowanego, nie zaś jedynie dla działek 

sąsiednich
73

. Podobnie jak w przypadku innych parametrów określonych w r.u.w., również 

w odniesieniu do wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki 

istnieje możliwość jego wyznaczenia w innej wysokości. Takie odstępstwo jednak 

zastosowane może być jedynie na zasadzie wyjątku, w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach znajdujących swoje podstawy w wynikach analizy funkcji oraz cech zabudowy  

i zagospodarowania terenu i oczywiście znaleźć musi swoje uzasadnienie w treści decyzji  

o warunkach zabudowy
74

. Określenie przedstawianego wskaźnika w treści decyzji  

o warunkach zabudowy nastąpić może bądź przez podanie minimalnych i maksymalnych 

akceptowalnych wartości, a nawet przez wskazanie liczby kondygnacji dla nowej 

zabudowy
75

. 

Ostatnim parametrem koniecznym dla określenia w przypadku uzyskiwania decyzji  

o warunkach zabudowy jest parametr geometrii dachu (kąta nachylenia, wysokość głównej 

kalenicy, układu połaci dachowych, a także kierunku głównej kalenicy dachu  

w stosunku do frontu działki)
76

. Ustalany jest on w oparciu o parametry dachów już 

istniejących na działkach znajdujących się w obszarze analizowanym, nie zaś jedynie na 

                                                 
71

 Por. wyrok NSA z dnia 19 maja 2016 r., II OSK 267/15, LEX nr 2093564. 
72

 Por. § 7 ust. 1 r.u.w. 
73

 Por. § 7 ust. 4 r.u.w. oraz wyrok NSA w Warszawie z dnia 30 stycznia 2018 r., II OSK 1515/17, LEX nr 

2464380.  
74

 Por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 24 stycznia 2018 r., II SA/Kr 1392/17, LEX nr 2442161. 
75

 Por. wyrok NSA w Warszawie z dnia 16 lipca 2014 r., II OSK 320/13, LEX nr 2007126. 
76

 Por. § 8 r.u.w. 
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działkach sąsiednich, przy czym normodawca stwierdził, że parametr dla nowej zabudowy ma 

być ustalony w sposób odpowiedni. Stąd, przy zastosowaniu omawianego przepisu, 

koniecznym jest w pierwszej kolejności określenie, jak rozumianym ma być owo 

odpowiednie ustalanie. Otóż tak orzecznictwo jak i doktryna przedmiotu, wskazują, że  

w analizowanym przypadku możliwe jest zastosowanie występujących na danym terenie 

rozwiązania wprost, bądź też ewentualnie z pewnymi dostosowaniami, czy też 

odrębnościami
77

. Ustalenia dla potrzeb wydania decyzji o warunkach zabudowy w zakresie 

geometrii dachu dla nowej zabudowy następować musi w zgodzie z zasada ładu 

przestrzennego, przy równoczesnym uwzględnieniu w jak najpełniejszym zakresie  

przedstawionego we wniosku inwestora zamiaru inwestycyjnego. Podobnie jak w odniesieniu 

do pozostałych parametrów dla nowej zabudowy określonych przepisami r.u.w., również 

w omawianym przypadku uzasadnienie decyzji o warunkach zabudowy powinno wskazywać 

na podstawy konkretnie zastosowanego w jej treści parametru dla nowej zabudowy. Słusznym 

wydaje się przyjęcie, że parametr ten może zostać określony poprzez wskazanie w treści 

decyzji o warunkach zabudowy minimalnych i maksymalnych wielkości granicznych dla 

planowanej inwestycji
78

. 

W tym miejscu wskazać należy, że w odniesieniu do inwestycji stanowiących farmy 

fotowoltaiczne ustalenie parametrów nowej zabudowy w oparciu o parametry istniejącej 

zabudowy zdaje się być albo niezwykle utrudnione albo po prostu niewykonalne. Skoro 

bowiem analiza urbanistyczna jako główny dowód w sprawie administracyjnej o wydanie 

warunków zabudowy dla farm fotowoltaicznych ma wskazywać parametry zabudowy, a ich 

określenie ma wynikać z opisanego w jej części tekstowej rozumowania, opartego na 

zastanym w danym terenie, na obszarze analizowanym istniejącym zagospodarowaniu 

okolicznych nieruchomości, układzie urbanistycznym, jak również na wyliczeniach 

matematycznych, to określenie parametrów zabudowy dla takich specyficznych inwestycji jak 

farmy fotowoltaiczne, lokowane najczęściej w terenach niezurbanizowanych wiązać się musi 

ze znacznymi utrudnieniami
79

. 

                                                 
77

 Tak A. Plucińska-Filipowicz, § 8[w:]Sposób ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy  

i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Komentarz, System Informacji Prawnej LEX 2011 oraz wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 17 stycznia 2017 r., II 

SA/Rz 735/16, LEX nr 2201106; wyrok WSA w Szczecinie z dnia 16 listopada 2017 r., II SA/Sz 853/17, LEX 

nr 2428647.  
78

 Por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 czerwca 2017 r., IV SA/Wa 707/17, LEX nr 2400887; wyrok z dnia 

11 stycznia 2018 r., II OSK 761/16, LEX nr 2464428. 
79

 Por. np. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 14 lutego 2019 r., II SA/Po 877/18, LEX nr 2632935 oraz 

orzecznictwo sądów administracyjnych przywołane w podrozdziale 3.4. Farma fotowoltaiczna jako urządzenie 

infrastruktury technicznej. 

https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/522726631/1/ii-sa-po-877-18-analiza-urbanistyczno-architektoniczna-wyrok-wojewodzkiego-sadu-administracyjnego...?keyword=%22analiza%20urbanistyczna%20fotowoltaiczna%22~~15&cm=STOP
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3.3. Przedsięwzięcia, dla których brak jest wymogu łącznego spełnienia przesłanek 

wydania decyzji o warunkach zabudowy 

 

Przedstawione w ramach poprzedniego rozdziału przesłanki, których łączne spełnienie 

warunkuje wydanie –dla inwestycji niebędącej inwestycją celu publicznego –decyzji  

o warunkach zabudowy, mocą woli ustawodawcy nie są konieczne do spełnienia  

w odniesieniu do kilku kategorii przedsięwzięć
1
. Właśnie z tego powodu przedsięwzięcia te  

w literaturze przedmiotu nazywane są inwestycjami uprzywilejowanymi
2
. Podkreślić należy, 

że kategorie inwestycji uprzywilejowanychzasadniczo nie stanowią kategorii inwestycji celu 

publicznego w rozumieniu u.g.n., a tym samym najczęściej nie jest możliwe uzyskanie dla ich 

lokalizacji decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Nie można jednak ad hoc 

wykluczyć sytuacji, gdy z uwagi na dodatkowe cechy danej uprzywilejowanejinwestycji czyli 

jej szczególne znaczenie oraz realizację celu publicznego, inwestycja uprzywilejowana 

stanowić będzie inwestycję celu publicznego, dla której lokalizacji właściwa będzie decyzja  

o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
3
. Tym samym zaś uznać je należy za dodatkowy 

katalog inwestycji, obok wspomnianych inwestycji celu publicznego, których lokalizacja  

z uwagi na ich szczególny charakter dostrzeżony przez ustawodawcę, nie jest 

zdeterminowana przede wszystkim dochowaniem zasady dobrego sąsiedztwa
4
. Zaznaczyć prz 

tym należy, że w literaturze wskazuje się, iż w konsekwencji prowadzi to również do 

wyłączenia stosowania przepisów r.u.w.w postepowaniu dotyczącym wydania dla takich 

inwestycji decyzji o warunkach zabudowy
5
.Katalog inwestycji uprzywilejowanych obejmuje 

inwestycje produkcyjne lokalizowane na terenach przeznaczonych na ten cel w planach 

miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ust. 1 u.z.p., inwestycje celu 

publicznego w przypadkach uzasadnionych potrzebami obronności lub bezpieczeństwa 

państwa albo ochrony granicy państwowej, linie kolejowe, obiekty liniowe i urządzenia 

infrastruktury technicznej, a także zabudowę zagrodową, gdy powierzchnia gospodarstwa 

                                                 
1
Por. art.61 ust.2–4 u.p.z.p. 

2
 Por. np. Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kruś, Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2012, s. 231. 

3
Por. podrozdział 2.4.1. Ogólneregulacje w zakresie planowania przestrzennego w Polsce. 

4
 Por. podrozdział 3.2. Przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy. 

5
Skoro bowiem zgodnie z art. 61 ust. 6 u.p.z.p., materia regulacji r.u.w. obejmować ma sposób ustalania 

wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego,  

a w art. 61 ust. 7 u.p.z.p. ustawodawca uszczegóławia dodatkowo materię regulacji r.u.w., wskazując na 

konieczność doprecyzowania w niej konkretnych parametrów, zasadniczo właściwych do weryfikacji spełnienia 

zasady dobrego sąsiedztwa, wówczas stwierdzić należy, że w przypadku wyłączenia konieczności stosowania 

zasady dobrego sąsiedztwa w odniesieniu do danej kategorii przedsięwzięć, bezzasadnym staje się również 

stosowanie do nich aktu wykonawczego stanowiącego doprecyzowanie parametrów dla weryfikacji zachowania 

zasady dobrego sąsiedztwa (por. Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kruś, Prawo…, s. 232). 
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rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego  

w danej gminie. 

Zdaje się, że intencją ustawodawcy, wprowadzającego wraz z uchwaleniem u.p.z.p. 

zwolnienie – przewidziane przepisem art. 61 ust. 2 u.p.z.p. – od spełnienia zasady dobrego 

sąsiedztwa dla inwestycji produkcyjnych lokalizowanych na terenach przeznaczonych na ten 

cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ust. 1 u.z.p.
6
, była przede 

wszystkim chęćzapewnienia ochrony dla realizacji inwestycji produkcyjnych, jako  

w oczywisty sposób pożądanych gospodarczo i ekonomicznie przedsięwzięć. Inwestycje te 

realizowane są częstokroć przez długi okres czasu oraz nierzadko przebiegają etapowo, 

a zastosowane rozwiązanie niewątpliwie pozwalało na ich dokończenie oraz zapewnienie 

inwestorom stanu pewności otoczenia prawnego, w sytuacji zmiany przepisów planowania  

i zagospodarowania przestrzennego
7
. O ile jednak pozytywnie ocenić należy zapewnienie 

przez ustawodawcę tego rodzaju udogodnienia dla inwestorów w okresie przejściowym, który 

nastąpił po wejściu w życie u.p.z.p., o tyle już obecnie, po kilkunastu latach obowiązywania 

u.p.z.p., utrzymywanie omawianego wyłączenia nie wydaje się być uzasadnionym.  

W powyższym kontekście wskazać również należy na brak definicji ustawowej pojęcia 

inwestycja produkcyjna, które jako pojęcie nieostre wzbudzać może istotne wątpliwości 

interpretacyjne
8
.Z uwagi na tematykę niniejszej pracy, zdaniem autorki uzasadnionym jest w 

tym miejscu wskazanie, że zasadniczo dopuszczalnym zdaje się być zaliczenie farm 

fotowoltaicznych do kategorii inwestycji produkcyjnych
9
. Nie powinno to jednak wykluczać 

możliwości zakwalifikowania ich do innych kategorii przedsięwzięć wskazanych w ramach 

art. 61 u.p.z.p. 

Kategorią inwestycji całkowicie zwolnionych tak z obowiązku dochowania zasady 

dobrego sąsiedztwa, jak i dostępu do drogi publicznej, konieczności zapewnienia dla 

inwestycji wystarczającego uzbrojenia terenu, jak i uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia 

gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, a zatem przesłanek wskazanych  

w treści art. 61 ust. 1 pkt 1–4 u.p.z.p., są inwestycje celu publicznego w przypadkach 

uzasadnionych potrzebami obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony granicy 

                                                 
6
 Zob. art. 61 ust. 2 u.p.z.p. 

7
 Por. W. Szwajdler (red.), Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2013,  

s. 97.  
8
 Tak np. wyrok NSA w Warszawie z dnia 22 marca 2017, II OSK 1845/15, LEX nr 2342971; wyrok WSA  

w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 stycznia 2009, II SA/Go 707/08, LEX nr 486217.  
9
 Przykładowo, pojęciem inwestycji produkcyjnej objęte zostały farmy fotowoltaiczne w wyroku WSA  

w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2016 r., II SA/Po 176/16, LEX nr 2110162. 
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państwowej
10

. Może budzić pewne wątpliwości umieszczenie w ramach przepisu art. 61 

u.p.z.p., który jak już wspomniano stanowi przepis kluczowy dla postepowania w sprawie 

wydania decyzji o warunkach zabudowy, regulacji odnoszącej się bezpośrednio do inwestycji 

celu publicznego, dla których zasadniczo wydawane są przecież decyzje o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego.  

Zasada dobrego sąsiedztwa oraz zasada koniczności dostępności terenu do drogi 

publicznej zostały wyłączone również w odniesieniu do przedsięwzięć stanowiących linie 

kolejowe, obiekty liniowe oraz urządzenia infrastruktury technicznej
11

. Wskazać należy, że 

przepisy u.p.z.p. nie zawierają definicji legalnej pojęcia obiektu liniowego oraz linii 

kolejowej. Próbując określić ich znaczenie na gruncie u.p.z.p., wskazać należy, że 

w doktrynie przedmiotu dość jednoznacznie wskazuje się na ścisły związek pomiędzy 

regulacjami u.p.z.p. a pr. bud.Skoro tak, właściwym będzie poszukiwanie znaczenia tych 

pojęć w przepisach pr.bud.
12

I tak, w art. 3 pkt 3a pr.bud.zawarta jest definicja obiektu 

liniowego, zgodnie z którą jest to obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem 

jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, 

gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna  

i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja 

kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego 

części ani urządzenia budowlanego. Przywołany przepis, definiując obiekt liniowy nie 

stanowi jednakżedefinicji legalnej pojęcialinia kolejowa. Pozostałe przepisy pr. bud. również 

nie zawierają takowej. Skoro jednak to u.t.k. jest podstawową ustawą dla procesu 

budowlanego linii kolejowych, jako definicję pojęcia linii kolejowej przyjąć należy definicję 

legalną wskazaną w art. 4 pkt. 2 u.t.k.. Linią kolejową jest zatem wyznaczona przez zarządcę 

infrastruktury droga kolejowa przystosowana do prowadzenia ruchu pociągów. Dodatkowo 

wskazać zaś wypada, że, zgodnie z definicją legalną drogi kolejowej
13

, jest ona torem 

kolejowym albo torami kolejowymi wraz z elementami wymienionymi w pkt 2–12 załącznika 

nr 1 do u.t.k., o ile są z nimi funkcjonalnie połączone, niezależnie od tego, czy zarządza nimi 

                                                 
10

 Zob. art. 61 ust. 2a u.p.z.p. 
11

 Zob. art. 61 ust. 3 u.p.z.p. 
12

 Zob. Z. Leoński, Planowanie przestrzenne a prawo budowlane [w:] A. Jaroszyński (red.), Aktualne problemy 

administracji i prawa administracyjnego, Warszawa 1987, s. 233 i n.; M. Kruś, 2. CHARAKTERYSTYKA 

PRAWA BUDOWLANEGO [w:]Podstawowe instytucje i zasady prawa budowlanego, System Informacji 

Prawnej LEX 2009; H. Kisilowskai,D. K. Sypniewski, 2. Inwestycje budowlane i ich cechy [w:]Prawo 

budowlane, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2012; A. Ostrowska,3.5.3. Decyzja o warunkach zabudowy  

i zagospodarowania terenu [w:]Pozwolenie na budowę, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2012. 
13

Por. art.4 pkt 1a u.t.k. 
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ten sam podmiot. Pod pojęciem pociągu
14

, ustawodawca rozumie zaś pojazd kolejowy albo 

skład pojazdów kolejowych, który spełnia wymagania określone dla pociągu i któremu 

zarządca infrastruktury nadał status pociągu. Wszystkie wskazane powyżej definicje 

pozwalają zatem na stwierdzenie, że linia kolejowa towyznaczony przez podmiot 

odpowiedzialny za zarządzanie infrastrukturą kolejową albo, w przypadku budowy nowej 

infrastruktury, podmiot, który przystąpił do jej budowy w charakterze inwestora (zadania 

zarządcy infrastruktury mogą wykonywać różne podmioty) tor kolejowy albo tory kolejowe 

wraz z elementami wymienionymi w pkt 2–12 załącznika nr 1 do u.t.k., o ile są z nimi 

funkcjonalnie połączone, niezależnie od tego, czy zarządza nimi ten sam podmiot, 

przystosowane do prowadzenia ruchu pojazdów kolejowych albo składu pojazdów 

kolejowych, które spełniają wymagania określone dla pociągu i którym zarządca 

infrastruktury nadał status pociągu. 

Również urządzenia infrastruktury technicznej objęte zwolnieniem spełnienia 

przesłanki dobrego sąsiedztwa oraz dostępu do drogi publicznej w postępowaniu o wydanie 

decyzji o warunkach zabudowy nie zostały zdefiniowane w przepisach u.p.z.p.Sądy 

administracyjne w większości przyjęły linię orzeczniczą, zgodnie z którą wobec braku 

zdefiniowania pojęcia infrastruktury technicznej w u.p.z.p. zasadne jest odwołanie się do 

przepisu  art. 143 ust. 2 u.g.n.
15

 Wskazać jednak należy, że przywołany przepis u.g.n. nie 

zawiera definicji legalnej pojęcia urządzeń infrastruktury technicznej, wskazując li tylko na 

sposób rozumienia pojęcia budowa urządzeń infrastruktury technicznej, celem 

doprecyzowania zakresu stosowania regulacji u.g.n. odnoszących się do udziału w kosztach 

budowy urządzeń infrastruktury technicznej
16

. Jednak definicja zawarta w art. 143 ust. 2 

u.g.n. ma przede wszystkim charakter operacyjny, który został ściśle powiązany z określonym 

celem czyli właśnie ponoszeniem opłat
17

. Skoro zatem, wybudowanie jakichkolwiek innych 

urządzeń niż te określone u.g.n. nie może być podstawą naliczania opłat, nie wydaje się 

właściwym stosowanie definicji skonstruowanej w tym celu na gruncie u.p.z.p., której główny 

cel jest całkowicie odmienny, stanowiąc zgodne z zasadą ładu przestrzennego ukształtowanie 

                                                 
14

Por. art.4 pkt 1e u.t.k. 
15

 Por. np. wyrok WSA we Wrocławiu z 8.09.2014 r., IISA/Wr 411/14, LEX nr 1510525; wyrok WSA  

w Gdańsku z 16.07.2014 r., IISA/Gd 298/14, LEX nr 1602218; wyrok WSA w Warszawie z 24.04.2015 r., IV 

SA/Wa 429/15, LEX nr 1819640.  
16

 Zgodnie z tym przepisem przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz 

wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, 

ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.  
17

 Tak A. Fogel Anna, Błędy w stosowaniu definicji w aktach prawa miejscowego [w:] B. Dolnicki (red.), Źródła 

prawa w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2018, s. 229 i n. 
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zagospodarowania przestrzennego
18

. Z uwagi na temat niniejszej pracy, w tym miejscu 

wskazać należy, że w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie o możliwość 

zakwalifikowania farmy fotowoltaicznej do kategorii urządzeń infrastruktury technicznej 

poprzez wyłączenie konieczności stosowania w postępowaniu o wydanie dla tego rodzaju 

przedsięwzięć decyzji o warunkach zabudowy wymagań zasady dobrego sąsiedztwa oraz 

dostępu do drogi publicznej, wówczas konsekwencją będzie możliwość ich lokalizowania 

również na terenach niezagospodarowanych, położonych w znacznym oddaleniu od 

jakiejkolwiek zabudowy o podobnej funkcji
19

. Jak już zostało podniesione, tego rodzaju 

lokalizacje są niezwykle popularne wśród inwestorów farm fotowoltaicznych. 

Czwarta kategorią przedsięwzięć uprzywilejowanych, w odniesieniu do których 

wyłączona została zasada dobrego sąsiedztwa, pozostaje zabudowa zagrodowa, w przypadku 

gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z inwestycją przekracza średnią 

powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie. Głównym celem art. 61 ust. 4 u.p.z.p., 

jest zatem, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

umożliwienie rolnikom posiadającym duże gospodarstwa rolne wydzielenie obszaru 

przeznaczonego pod budownictwo zagrodowe. Zatem budowa inwestycji związanej  

z relatywnie dużym gospodarstwem rolnym nie wymaga istnienia w sąsiedztwie zbudowanej 

działki, a także dostosowania parametrów planowanej inwestycji do istniejącej na takiej 

działce zabudowy
20

.Przedstawiane wyłączenie jest przedmiotem wątpliwości 

interpretacyjnych
21

. W tym kontekście w pierwszej kolejności wskazać należy na 

niezdefiniowanie w przepisach u.p.z.p. pojęcia zabudowy zagrodowej. Pojęcie to występuje 

jednakże w § 3 pkt 3 r.w.t.b. oznaczając w szczególności budynki mieszkalne, budynki 

gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub 

ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych. Orzecznictwo sądowoadministracyjne wskazuje 

jednak, że przywołany przepis nie może być traktowany jako definicja legalna pojęcia, 

właściwa do stosowania na gruncie u.p.z.p., wskazując, że w rozumieniu art. 61 ust. 4 u.p.z.p., 

zabudowa zagrodowa to wydzielony fragment powierzchni gospodarstwa rolnego 

funkcjonalnie z nim związany i przeznaczony do obsługi działalności rolniczej związanej  

                                                 
18

 Wykładnia pojęcia urządzenie infrastruktury technicznej została zaprezentowana w podrozdziale 3.5. Zakres 

pojęciowy terminu urządzenie infrastruktury technicznej. 
19

Tamże. 
20

 Por. podrozdział 3.2. Przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy. 
21

 Szerzej na ten temat zob. K. Małysa-Sulińska, Wydanie decyzji lokalizacyjnej dla zabudowy zagrodowej  

z pominięciem zasady dobrego sąsiedztwa, ST 2014, nr 4. s. 62–70. 
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z prowadzeniem tego gospodarstwa
22

. Wskazuje się również, że zabudowa zagrodowa może 

obejmować tak budynki o charakterze mieszkalnym, jak i gospodarczo-produkcyjnym  

i inwentarskim, które jednak łącznie stanowią bazę i zaplecze dla prowadzenia gospodarstwa 

rolnego, oraz że obszar zagrodowy może składać się z jednej lub kilku działek 

ewidencyjnych. Za zabudowę zagrodową uznany zatem być może zespół budynków,  

z których przynajmniej jeden musi mieć charakter mieszkalny, i znajdować się w obrębie 

jednego podwórza, bez którego nie mogą funkcjonować zgodnie ze swoim  przeznaczeniem 

inne zabudowania rolnicze
23

. Zatem za nieodzowny element zabudowy zagrodowej uznać 

należy istnienie przynajmniej jednego budynku mieszkalnego, funkcjonalnie powiązanego  

z budynkami gospodarczymi lub inwentarskimi, chociażby zlokalizowane one były na 

odrębnych działkach ewidencyjnych
24

. Jak wskazał w jednym ze swych ostatnich wyroków 

NSA, nowoczesne gospodarstwo rolne stanowi zorganizowaną całość gospodarczą, wobec 

czego, nawet jeżeli wchodzące w jego skład grunty rolne bezpośrednio ze sobą nie sąsiadują  

i są rozrzucone na znacznym terenie, powinny łącznie być traktowane jako zabudowa 

zagrodowa
25

.Współczesnych gospodarstw nie sposób bowiem utożsamiać z archaiczną 

zagrodą, w której budynek mieszkalny otoczony był budynkami gospodarczymi 

zlokalizowanymi na jednej działce ewidencyjnej. Co za tym idzie, pojęcie średniej 

powierzchni gospodarstwa rolnego danej gminy, rozumiane zaś być powinno jako odnoszące 

się do gminy, na terenie której ma być realizowana dana zabudowa, jednak porównaniu ma 

podlegać cała powierzchnia gospodarstwa rolnego, z którym zabudowa zagrodowa jest 

związana, co nie oznacza, że powierzchnia całego gospodarstwa rolnego funkcjonalnie 

związanego z zabudową, musi być położona w tej samej gminie, na terenie której planowana 

jest zabudowa
26

.  

Konkludując, przepis art. 61 ust. 4 u.p.z.p. umożliwia ustalenie warunków zabudowy  

z pominięciem wymogów zasady dobrego sąsiedztwa, w przypadku gdy planowana zabudowa 

ma charakter zabudowy zagrodowej, w powyżej przedstawionym rozumieniu, zabudowa ta 

                                                 
22

 Por. wyrok NSA w Warszawie z dnia 23 sierpnia2007 r., II OSK 1118/06, LEX nr 352065; wyrok NSA  

w Warszawie z dnia 14 grudnia 2008 r., II OSK 1536/07, LEX nr 477263; wyrok NSA w Warszawie z dnia 18 

września 2014 r., II OSK 672/13, LEX nr 2135482; wyrok NSA w Warszawie z dnia 29 września 2015 r., II 

OSK 143/14, LEX nr 1987024 oraz wyrok NSA w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2018 r., II OSK 1068/17, LEX 

nr 2522406.  
23

 Tak np. wyrok NSA w Warszawie z dnia 4 grudnia 2008 r., II OSK 1536/07, LEX nr 477263. Zob. też wyrok 

NSA w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 r., II OSK 609/11, LEX nr 1285036; wyrok NSA w Warszawie  

z dnia 23 lipca 2015 r., II OSK 3066/13, LEX nr 1796278.  
24

 Tak wyrok NSA w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2018 r., II OSK 1068/17, LEX nr 2522406.  
25

 Por. wyrok NSA w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2019 r., II OSK 2293/17, LEX nr 2646054.  
26

 Tak wyrok NSA w Warszawie z dnia 21 grudnia 2007 r., II OSK 1723/06, LEX nr 372227. 
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jest funkcjonalnie związana z już istniejącym gospodarstwem rolnym, oraz gospodarstwo to 

musi przekraczać średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie.  

Podsumowując powyższe rozważania, wskazać należy, że analiza przepisów 

regulujących tryb wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla wskazanych powyżej 

kategorii przedsięwzięć, prowadzi do wniosku, że ustalenie, czy w konkretnym przypadku 

określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu powinno nastąpić  

z uwzględnieniem zasady dobrego sąsiedztwa, oraz pozostałych przesłanek wskazanych  

w art. 61 ust. 1 pkt 2–5 u.p.z.p., czy też z ich pominięciem, powoduje problemy 

interpretacyjne a ich wykładnia nie jest jednoznaczna.  Rozstrzygnięcie, czy w danym 

przypadku należy wydać decyzję o warunkach zabudowy dla przedsięwzięć 

uprzywilejowanych, każdorazowo wymaga zatem ustalenia znaczenia pojęć użytych przez 

ustawodawcę w art. 61 ust. 2–4 u.p.z.p. Postulować należy zatemingerencję ustawodawcy 

zmierzającą do precyzyjnego określenia przypadków, w których wydanie decyzji  

o warunkach zabudowy może nastąpić z pominięciem przesłanek jej wydania, określonych  

w art. 61 ust. 1 u.p.z.p. Istnieje zatem potrzebawprowadzeniadefinicji legalnych pojęć takich 

jak urządzenie infrastruktury technicznej, zabudowa zagrodowa orazgospodarstwo rolne 

związane z realizacją planowanej zabudowy. 
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3.4. Farma fotowoltaiczna jako urządzenie infrastruktury technicznej 

 

W toku postepowania o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania ternu, dla 

przedsięwzięć niebędących inwestycjami celu publicznego, jakimi co do zasady pozostają 

farmy fotowoltaiczne
1
, organ administracji publicznej dokonać musi weryfikacji spełnienia 

przesłanek określonych w art. 61 ust. 1 u.p.z.p.
2
Ustawodawca przewidział równocześnie kilka 

wyjątków od konieczności łącznego spełnienia wszystkich powyższych przesłanek, 

warunkując ich zastosowanie rodzajem planowanego przez inwestora przedsięwzięcia
3
. 

Najistotniejszym z tych wyjątków, tak dla procesu budowlanego farm fotowoltaicznych, jak  

i celu niniejszej pracy jest zwolnienie od konieczności kumulatywnego spełnienia wszystkich 

wskazanych powyżej przesłanek, wprowadzone postanowieniem art. 61 ust. 3 u.p.z.p. 

Zgodnie z jego regulacją, w przypadku lokalizowania w oparciu o decyzję o warunkach 

zabudowy linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej, nie jest 

koniecznym spełnienie przesłanek wskazanych w art. 61 ust. 1 pkt 1 i 2 u.p.z.p. 

Zagadnienie, czy farmy fotowoltaiczne można zaliczyć do kategorii urządzeń 

infrastruktury technicznej w rozumieniu art. 61 ust. 3 u.p.z.p., a tym samym objąć 

zwolnieniem spełnienia na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy przesłanki 

dobrego sąsiedztwa oraz dostępu do drogi publicznej, w orzecznictwie sądów 

administracyjnych nie zostało dotychczas w sposób jednolity rozstrzygnięte. Jest to problem  

o tyle istotny, że w zależności od przyjętego stanowiska, postepowanie organów właściwych 

dla wydania decyzji o warunkach zabudowy prowadzić będzie bądź do wydania na rzecz 

inwestora farmy fotowoltaicznej decyzji o warunkach zabudowy, bądź też do odmowy jej 

wydania. W praktyce stosunkowo często zdarza się, że organy administracyjne oceniając 

możliwość wydania decyzji o warunkach zabudowy dla farmy fotowoltaicznej stwierdzają 

właśnie niedochowanie powyższych przesłanek, czym argumentują odmowę jej wydania. 

Najczęściej czynią towskazując na niemożność określenia dla planowanej farmy 

fotowoltaicznej wymagań, jakie miałaby ona spełniać w zakresie kontynuacji funkcji, 

parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 

gabarytów, formy architektonicznej linii zabudowy i intensywności wykorzystania terenu,  

                                                           
1
 Por. podrozdział 3.1.Ustalanie lokalizacji farm fotowoltaicznych w oparciu o ogólne regulacje w zakresie 

planowania przestrzennego. 
2
 Problematyka spełnienia przesłanek wydania decyzji o warunkach zabudowy przedstawiona została  

w podrozdziale 3.2.  Przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy. 
3
Kategorie wyłączeń spod obowiązku kumulatywnego spełnienia przesłanek z art. 61 ust. 1 u.p.z.p. 

przedstawione zostały w podrozdziale 3.3. Przedsięwzięcia, dla których brak jest wymogu łącznego spełnienia 

przesłanek wydania decyzji o warunkach zabudowy. 
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z uwagi na fakt, że w pobliżu tereny przewidzianego pod realizację tej inwestycji, nie 

występują inne farmy fotowoltaiczne czy też inne inwestycje pozwalające na określenie 

przedmiotowych wymagań. 

W tym kontekście wskazać jednak należy na szczególne wymagania dotyczące terenu, 

na którym ekonomicznie uzasadnionym będzie realizacja farmy fotowoltaicznej. Niezależnie 

od konieczności występowania na danym terenie geotechnicznych warunków posadowienia 

takiej inwestycji, określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa  

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych
4
, a które umożliwią zgodne z prawem 

zrealizowanie farmy fotowoltaicznej, oraz od oceny innych uwarunkowań danej lokalizacji, 

takich jak konieczności dokonania analizy nasłonecznienia, oceny możliwości przyłączenia 

farmy fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej, a także realnej możliwość uzyskania 

tytułu prawnego do danego terenu, niezwykle istotnym jest, aby wybrana nieruchomość nie 

była zacieniona
5
. To właśnie w wyniku zasygnalizowanych powyżej wymagań 

lokalizacyjnych, inwestorzy najczęściej podejmują starania o realizację farmy fotowoltaicznej 

na terenach niezabudowanych, rolnych, w których bezpośrednim sąsiedztwie nie znajduje się 

żadna zabudowa produkcyjna, przemysłowa czy też usługowa. Na takich terenach, które 

najczęściej nie posiadają obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, uzyskiwanie przez inwestorów decyzji o warunkach zabudowy jest niezwykle 

utrudnione, przede wszystkim w sytuacjach, gdy organy administracyjne oczekują 

kumulatywnego spełnienia warunków art. 61 ust. 1 u.p.z.p. Niezwykletrudno bowiem 

wykazywać nascharakteryzowanych powyżej terenach, że planowanainwestycja stanowiąca 

farmę fotowoltaicznązapewnia kontynuację funkcji istniejącej zabudowy, nawet przy 

założeniu, że wymóg ten nie stanowi mechanicznego powielania charakteru obiektów już 

znajdujących się w obszarze analizowanym
6
. Nawet jednak takie szerokie traktowanie 

kontynuacji funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu, jakkolwiek zgodne z zasadami 

wykładni systemowej, która celem zachowania zasady wolności zagospodarowania terenu,  

                                                           
4
 Dz. U. poz. 463. 

5
 Por. B. Szymański, Instalacje fotowoltaiczne, Kraków 2017, s. 248 oraz O. Jurgilewicz, Odnawialne źródła 

energii – współcześnie wykorzystywane techniki, Studia Prawnicze i Administracyjne, 2017, nr 4. s. 47–52. 
6
 Zob. np. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 16 lipca 2014 r. sygn. akt II SA/Gd 298/14, LEX nr 1602218; wyrok 

WSA w Gdańsku z dnia 29 maja 2013 r., sygn. akt II SA/Gd 247/13, LEX nr 1368711; wyrok WSA  

w Warszawie z dnia 24 października 2013 r., sygn. akt VIII SA/Wa 634/13, LEX nr 1396566; wyrok WSA  

w Łodzi z dnia 3 marca 2011 r., sygn. akt II SA/Łd 1371/10, LEX nr 994162, wyrok WSA w Poznaniu z dnia 26 

sierpnia 2009 r., sygn. akt IV SA/Po 295/09, LEX nr 553444; wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 czerwca 2009 

r., sygn. akt VIII SA/Wa 7/09, LEX nr 564153; wyrok WSA w Łodzi z dnia 17 stycznia 2014 r., sygn. akt  

II SA/Łd 986/13, LEX nr 1502569. 
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w tym również jego zabudowy
7
, nakazuje rozstrzygać wątpliwości na rzecz uprawnień 

inwestora, nie pozwala jednak na zupełne jej pominięcie. 

Przystępując do przedstawienia rozbieżnych poglądów orzecznictwa odnośnie 

możliwości kwalifikowania farmy fotowoltaicznej jako urządzenia infrastruktury technicznej 

w rozumieniu art. 61 ust. 3 u.p.z.p., warto wskazać na niezwykle istotny dla całego systemu 

prawa art. 184 Konstytucji, zgodnie z którym sądy administracyjne, czyli wojewódzkie sądy 

administracyjne oraz NSA, sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności 

administracji publicznej. Sądowa kontrola działalności administracji publicznej stanowi zaś 

jeden z podstawowych środków gwarancji praworządności i ochrony praw obywateli w ich 

stosunkach z administracją, służąc równocześnie integrowaniu prawa administracyjnego  

w drodze jego wykładni
8
. 

Przedmiotemkognicji sądów administracyjnychobjęte zostało również orzekanie  

w sprawach skarg na decyzje administracyjne
9
, zatem również na decyzje o warunkach 

zabudowy, bądź decyzje odmawiające ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji 

będących farmami fotowoltaicznymi.Granice zaś, w jakich rozstrzygać mogą sądy 

administracyjne, odpowiednio w odniesieniu do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz 

NSA wskazane zostały w art. 134 oraz 183 p.p.s.a.
10

. 

Prowadzona przez sądownictwo administracyjne kontrola działalności administracji 

publicznej, sprawowana jest pod względem jej zgodności z prawem, o ile ustawy 

                                                           
7
 Zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 października 2014, IV SA/Wa, LEX nr 1816275. 

8
 Zob. uchwała SN z dnia 25 października 1984 r., III AZP 9/83, LEX nr 9484. 

9
 Por. art. 3–5 p.p.s.a. Dodatkowo, ustawodawca zdecydował się na dookreślenie właściwości sądów 

administracyjnych na podstawie kryterium negatywnego wyliczenia, które znajduje się w art. 5 p.p.s.a. 
10

 Zatem wojewódzkie sądy administracyjne rozstrzygają zawisłą przed nimi sprawę w jej granicach, co oznacza, 

że nie mogą one oceniać legalności innych spraw administracyjnych, niż ta, w ramach której skarga inicjująca 

postępowanie przed sądem została wniesiona. Równocześnie jednak, nie będąc związanymi zarzutami, 

wnioskami ani podstawa prawną podanymi przez stronę skarżącą w treści skargi, rozpoznając sprawę 

administracyjną, sąd administracyjny jest uprawniony do wykroczenia poza jej granice oraz zobowiązany do 

takiego właśnie rozpoznania sprawy. Tak wyrok NSA z dnia 11 kwietnia 2007 r. II OSK 610/06; LEX nr 

337811. Naruszenie tego obowiązku stanowić będzie naruszenie art. 134 p.p.s.a. Niezwykle istotnym jest 

również, że orzeczenie wydawane w wyniku rozpatrzenia skargi, co do zasady nie może być wydane na 

niekorzyść strony skarżącej. Od tej zasady wyjątkiem jest sytuacja, w której sąd stwierdza nieważność 

zaskarżonego aktu lub czynności (por. art. 134 § 2 p.p.s.a.). Jak stwierdził bowiem NSA „Przedmiotem 

postępowania sądowoadministracyjnego nie jest wyłącznie decyzja administracyjna, stanowiąca przedmiot 

zaskarżenia, lecz jest nim także zespół działań i czynności podjętych przez organ administracji w sprawie 

zakończonej tą decyzją. Tak zakreślone kompetencje sądu administracyjnego nakładają na ten sąd obowiązek 

dokonania w konkretnej sprawie oceny całego przebiegu postępowania administracyjnego, wszystkich aktów  

i czynności wydanych w tym postępowaniu, włącznie z oceną zaskarżonej decyzji i wydanie rozstrzygnięcia 

stwarzającego taki stan, aby w obrocie prawnym nie istniał i nie funkcjonował żaden akt ani czynność organu 

administracji publicznej niezgodne z prawem. Tylko taki zakres działania sądu administracyjnego spełnia 

określony w art. 1 ust. 2 p.p.s.a. wymóg dokonywania kontroli działań organów administracji pod względem 

zgodności z prawem.” (por. wyrok NSA w Warszawie z dnia 20 stycznia 2010 r., I GSK 982/08, LEX nr 

594803). 
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szczegółowe nie stanowią inaczej
11

. Owa zgodność z prawem badana jest na trzech 

płaszczyznach, a to oceny zgodności rozstrzygnięcia z prawem materialnym, procesowym 

oraz respektowania reguł kompetencji
12

. Sądy administracyjne badają zatem prawidłowość 

zastosowania przepisów prawa w odniesieniu do zaistniałego w sprawie stanu faktycznego 

oraz poprawność dokonanej wykładni przepisów prawa. Kontrola ta nie może jednak 

prowadzić do zastępowania organów administracji publicznej w wykonywaniu czynności 

objętych ich kompetencją.  Takie przejęcie przez sąd administracyjny kompetencji organu 

administracji do końcowego i merytorycznego załatwienia sprawy stanowiłoby wykroczenie 

poza konstytucyjnie określone granice kontroli działalności administracji publicznej
13

. 

W tym kontekście wspomnieć należy o problemie prawidłowego określania stanu 

faktycznego sprawy, w szczególności zaś z uwagi na fakt, że tylko jego prawidłowe ustalenie 

umożliwia dokonanie prawidłowej subsumpcji, a co za tym idzie podjęcie prawidłowego 

rozstrzygnięcia zawisłej sprawy administracyjnej. Co do zasady, ustalanie stanu faktycznego 

sprawy należy do organów administracji publicznej prowadzących postępowanie, a do sądu 

administracyjnego należy kontrola czy ustalenia te są prawidłowe. Zakwestionowanie przez 

sąd administracyjny stanu faktycznego ustalonego przez organy administracyjne, musi zostać  

wyraźnie stwierdzone w uzasadnieniu wyroku.  Ponadto, winno ono wówczas wskazywać na 

odmienne fakty ustalone przez sąd administracyjny w oparciu o zgromadzony w sprawie 

przez organ administracyjny materiał dowodowy. Sąd administracyjny nie może bowiem 

                                                           
11

 Źródłami prawa zgodnie z art. 87 i art. 93 Konstytucji, są zarówno źródła prawa powszechnie 

obowiązującego, jak i źródła prawa, które nie mają charakteru źródeł powszechnie obowiązującego prawa 

(źródła prawa wewnętrznego). System źródeł prawa powszechnie obowiązującego jest hierarchiczny i tworzą go 

Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia oraz na obszarze działania 

organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego. Dodatkowo, dokonywana przez sądy administracyjne 

kontrola działalności administracji publicznej, obejmuje również kontrolę dotyczącą zgodności z prawem 

wspólnotowym, które od 1 maja 2004 r. stało się częścią obowiązującego w Polsce porządku prawnego. To samo 

zaś tyczy się aktów normatywnymi wydawanymi przez organy Unii Europejskiej w randze rozporządzeń. Na 

mocy Traktatu między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, 

Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, 

Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, 

Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii 

Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką 

Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką 

Słowacką dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki 

Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki 

Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, podpisany w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 90, poz. 864 z późn. zm.), Rzeczpospolita Polska stała się od 1 maja 2004 r. członkiem Unii 

Europejskiej i stroną Traktatów stanowiących podstawę Unii. Tym samym katalogu źródeł prawa dołączyły na 

terytorium Polski akty prawne wydawane przez Unię Europejską. Wskazana w art. 7 Konstytucji oraz  

art. 6 k.p.a. zasada praworządności, w myśl której organy administracji publicznej działają na podstawie 

przepisów prawa, oznacza, że począwszy od 1 maja 2004 r. organy administracji publicznej są obowiązane 

przestrzegać nie tylko przepisów prawa krajowego, ale i prawa Unii Europejskiej.  
12

 Tak wyrok NSA w Warszawie z dnia 26 stycznia 2006 r., I GSK 1421/05, LEX nr 265017. 
13

 Por. wyrok NSA w Warszawie z dnia 16 maja 2017 r., I FSK 1565/15, LEX nr 2288702. 
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przyjąć odmiennego stanu faktycznego danej sprawy, niż ten który wynika z postępowania 

administracyjnego przeprowadzonego przez organ administracyjny, i oprzeć  się na własnych 

ustaleniach stanu faktycznego. Taka kontrola sądowa nie może być uznana za dokonaną  

w sposób prawidłowy, zgodny z art. 1 p.u.s.a.
14

Podsumowując, stwierdzić należy, że w 

tokupostępowania sądowoadministracyjnego, sąd nie ustala samodzielnie stanu faktycznego 

sprawy ani też nie dokonuje oceny materiału dowodowego. Ocenia on w tym zakresie jedynie 

prawidłowość postępowania wyjaśniającego, zmierzającego do ustalenia stanu faktycznego 

sprawy, przeprowadzonego przez organy administracji publicznej
15

.Przeprowadza 

zatemkontrolę sprawy administracyjnej pod kątem jej zgodności z prawem materialnym  

i procesowym według stanu faktycznego i prawnego obowiązującego w dacie wydania 

zaskarżonego rozstrzygnięcia. 

 Zarysowana powyżej swoistość sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez 

sądownictwo administracyjne oraz pozycja w systemie sądownictwa, powodują, że wykładnia 

przepisów prawa dokonywana przez te sądy odgrywa doniosłą rolę dla organów 

administracyjnych, wiążąc je w konkretnej sprawie, jak i stanowiąc wskazówkę postępowania 

w innych sprawach administracyjnych. Jak wynika z orzecznictwa TK, jeśli określony sposób 

rozumienia przepisu ustawy utrwalił się w sposób oczywisty, a zwłaszcza jeśli znalazł 

jednoznaczny i autorytatywny wyraz w orzecznictwie NSA, to uznać należy, że w praktyce 

swego stosowania nabrał on takiej właśnie treści
16

. Uzasadnione zdaje się wobec tego 

twierdzenie, że sądy administracyjne w swojej praktyce orzeczniczej nie tylko stosują prawo, 

ale zarazem rozwijają je i uzupełniają
17

. Formułowany w doktrynie przedmiotu postulat 

jednolitości orzecznictwa sądowego, zdaje się być dość powszechnie akceptowany  

i postrzegany, jako immanentna cecha demokratycznego państwa prawnego
18

. Postulatu tego 

jednak nie można traktować w sposób ortodoksyjny, w szczególności zaś dążyć do jego 

osiągnięcia w sposób, który mógłby naruszyć równie podstawową dla demokratycznego 

państwa prawnego zasadę niezawisłości sędziowskiej
19

. 

                                                           
14

 Zob. wyrok NSA w Warszawie z dnia 26 stycznia 2018 r., II OSK 880/16, LEX nr 2452803. 
15

 Jednakże, sąd może z urzędu lub na wniosek stron przeprowadzić dowody uzupełniające z dokumentów, jeżeli 

jest to niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości i nie spowoduje nadmiernego przedłużenia postępowania 

w sprawie (zob. art. 106 § 3 p.p.s.a.) 
16

 Por. np. wyrok TK z dnia 12 kwietnia 2011 r., SK 62/08, LEX nr 824141. 
17

 Tak A. Gomułowicz, Sędzia sądu administracyjnego, a prawotwórstwo sądowe – zasadnicze dylematy, ZNSA 

2007, nr 4, s. 57. 
18

 Tak D. Dąbek, Jednolitość orzecznictwa sądowo – administracyjnego [w:] Jednolitość orzecznictwa sądowo-

administracyjnego w sprawach samorządowych, J. Filipek (red.), Kraków 1999, s. 73.  
19

 Tamże, s. 85 i n. 
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Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że obecność w treści przepisu zwrotu 

niedookreślonego daje sądowi administracyjnemu bodaj największy margines swobody, 

dlarealizowania funkcji kontrolnej w odniesieniu do działań administracji publicznej, z 

drugiej zaś strony, sytuacja niedookreśloności zwrotu prowadzić może do naruszenia 

istniejącego ładu prawnego. Z takim właśnie przypadkiem, w którym niedookreśloność 

pojęcia urządzenia infrastruktury technicznej w treści art. 61 ust 3 u.p.z.p., powoduje 

rozbieżności tak na poziomie działalności organów administracji publicznej, jak i sądów 

administracyjnych, mamy do czynienia w obecnym orzecznictwie sądów administracyjnych 

odnoszącym się do interpretacji pojęcia urządzeń infrastruktury technicznej w kontekście 

uzyskiwania przez inwestorów decyzji o warunkach zabudowy dla lokalizacji farm 

fotowoltaicznych. Nadto wskazać należy, że doktryna przedmiotu również nie wypracowała 

jednolitego stanowiska odnośnie zakresu pojęcia urządzania infrastruktury technicznej w 

kontekście farm fotowoltaicznych. 

Pierwsza z kształtujących się linii orzeczniczych jest znacznie mniej korzystną dla 

inwestora interpretacją, zgodnie z którąfarmy fotowoltaiczne nie mogą być zaliczane do 

urządzeń infrastruktury technicznej
20

. Sądy administracyjne, dokonując skądinąd słusznej 

konstatacji, że pojęcie urządzenia infrastruktury technicznej nie zostało zdefiniowane na 

gruncie u.p.z.p., wskazują na uzasadnioną konieczność odwołania się w tym zakresie do 

przepisów u.g.n. oraz pr. energ. Wskazują przy tym, że pojęcie urządzenia infrastruktury 

technicznej zostało zdefiniowane w art. 143 ust. 2 u.g.n., zgodnie z którym, do kategorii 

                                                           
20

Por. wyrok NSA w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2017 r., II OSK 2022/15, LEX nr 2316288; wyrok NSA  

w Warszawie z dnia 12 stycznia 2018 r., II OSK 794/16, LEX nr 2464426; wyrok WSA w Szczecinie z dnia  

7 września 2017 r., II SA/Sz 678/17, LEX nr 2359388; wyrok WSA w Olsztynie z dnia 22 listopada 2016 r., II 

SA/Ol 838/16, LEX nr 2189656; wyrok WSA w Krakowie z dnia 12 grudnia 2014 r., II SA/Kr 1466/14, LEX nr 

1996385; wyrok WSA w Łodzi z dnia 25 września 2015 r., II SA/Łd 516/15, LEX nr 1930260; wyrok WSA  

w Warszawie z dnia 25 listopada 2015 r., IV SA/Wa 1363/15, LEX nr 2438716; wyrok WSA w Łodzi z dnia  

3 września 2015 r., II SA/Łd 638/15, LEX nr 1803588; wyrok WSA w Białymstoku z dnia 5 lutego 2015 r.,  

II SA/Bk 1097/14, LEX nr 1796438; wyrok WSA w Gdańsku z dnia 16 lipca 2014 r., II SA/Gd 298/14, LEX nr 

1602218; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2015 r., II SA/Po 1150/14, LEX nr 1807237; wyrok WSA 

w Gliwicach z dnia 13 marca 2014 r., II SA/Gl 1563/13, LEX nr 1734383; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 19 

marca 2015 r., II SA/Po 1236/14, LEX nr 1807255; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 6 listopada 2014 r., II SA/Po 

298/14, LEX nr 1766720; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2016 r., II SA/Po 176/16, LEX  

nr 2110162; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 17 maja 2017 r., IV SA/Po 999/16, LEX nr 2361004; wyrok WSA 

w Poznaniu z dnia 17 maja 2017 r., IV SA/Po 1000/16, LEX nr 2361005; wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 28 

sierpnia 2014 r., II SA/Rz 587/14, LEX nr 1575885; wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 19 stycznia 2016 r.,  

II SA/Bd 1132/15, LEX nr 2022160; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 23 października 2015 r., II SA/Po 330/15, 

LEX nr 1946971; wyrok WSA w Gdańsku z dnia 29 maja 2018 r., II SA/Gd 167/18, LEX nr 2507558; wyrok 

WSA w Warszawie z dnia 15 października 2015 r., IV SA/Wa 1598/15, LEX nr 2327378; wyrok WSA  

w Szczecinie z dnia 17 września 2015 r., II SA/Sz 129/15, LEX nr 1936389; wyrok WSA w Szczecinie z dnia 17 

września 2015 r., II SA/Sz 128/15, LEX nr 1830322; wyrok WSA w Olsztynie z dnia 27 czerwca 2017 r., II 

SA/Ol 381/17, LEX nr 2329991; wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 stycznia 2018 r., II OSK 794/16, LEX nr 

2464426; wyrok WSA w Krakowie z dnia 19 stycznia 2018 r., II SA/Kr 1361/17, LEX nr 2447086; wyrok WSA 

we Wrocławiu z dnia 8 września 2014 r., II SA/Wr 411/14, LEX nr 1510525; wyrok WSA w Łodzi z dnia  

6 sierpnia 2015 r., II SA/Łd 377/15, LEX nr 1792826. 
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urządzeń infrastruktury technicznej zaliczane są drogi, wybudowane pod ziemią, na ziemi 

albo nad ziemią przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, 

elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne. Równocześnie podnoszone jest, że zgodnie  

art. 2 pkt 13 u.p.z.p., wskazane powyżej obiekty utożsamiane są na gruncie u.p.z.p.  

z uzbrojeniem terenu. Przyjmując następnie, że podstawową funkcją uzbrojenia terenu jest 

jego służebny charakter względem innych urządzeń czy obiektów, sądy uznają, że instalacja 

fotowoltaiczna nie stanowi uzbrojenia terenu. Konsekwentnie, sądy administracyjne 

przyjmujące stanowisko interpretacyjne odmawiające farmom fotowoltaicznym 

zakwalifikowania do kategorii urządzeń infrastruktury technicznej podnoszą, że zastosowana 

wykładnia systemowaoraz funkcjonalna przepisów u.p.z.p., prowadzi do wniosku, że istotą 

urządzenia infrastruktury technicznej, o którym mowa w art. 61 ust 3 u.p.z.p. jest to, że nie 

może ono istnieć samo dla siebie, lecz zawsze pozostawać musi w charakterze służebnym dla 

obsługi określonych jednostek przestrzenno-gospodarczych. W takim ujęciu, urządzenie 

infrastruktury technicznej musi zaś wykazywać związek z uzbrojeniem określonego terenu, 

zapewniając dostęp m.in. do energii elektrycznej czy cieplnej, paliwa gazowego, wody, 

instalacji odprowadzającej ścieki. Reprezentując powyższe stanowisko, sądy administracyjne 

dowodzą, że konieczną funkcją infrastruktury technicznej pozostaje wspieranie działalności 

produkcyjnej. Infrastruktura techniczna służyć ma bowiemjedynie rozwojowi produkcji, 

równocześnie sama nie biorąc w niej bezpośredniego udziału. Tym samym za infrastrukturę 

techniczną uznawane są urządzenia do przesyłania i dystrybucji energii, nie zaś urządzenia 

służące do wytworzenia tej energii, jakimi niewątpliwie są farmy fotowoltaiczne. I tak, skoro 

urządzenie infrastruktury technicznej nie może służyć celowi produkcyjnemu, a za taki sądy 

te uznają wytwarzanie energii elektrycznej z zamiarem jej zbycia osobom trzecim,taka 

funkcja w opinii sądówzakwalifikowanabyćbowiempowinna jakodziałalność przemysłowa. O 

przemysłowym charakterze inwestycji będącej farmą fotowoltaiczną, świadczyć ma 

bowiembrzmienie § 3 pkt 52 r.p.o.ś., który do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko zalicza określonych parametrów zabudowę 

przemysłową, w tym zabudowę systemami fotowoltaicznymi, lub magazynową, wraz z 

towarzyszącą jej infrastrukturą. 

Przepisy r.p.o.ś., służą ponadto do budowy argumentacji, która neguje możliwość 

wykorzystania do egzegezy przepisu art. 61 ust 3 u.p.z.p. utrwalonego orzecznictwa 

odnoszącego się w tożsamymzakresie do farm wiatrowych. Jak bowiem wskazuje się  

w prezentowanej linii orzeczniczej, właśnie ze względu na brzmienie § 3 pkt 52 

rozporządzenia r.p.o.ś., stanowisko sądownictwa administracyjnego odnośnie farm 
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wiatrowych nie może mieć przełożenia na stanowisko odnośnie farm fotowoltaicznych  

z uwagi na jednoznaczne w nim wskazanie, że farmy fotowoltaiczne stanowią rodzaj 

zabudowy przemysłowej, podczas gdy takie zastrzeżenie nie zostało przez ustawodawcę 

uczynione w odniesieniu do elektrowni wiatrowychjakkolwiek wskazanych w § 2 pkt 5 oraz § 

2 pkt 6 r.p.o.ś., będących zakwalifikowanymi, jako instalacje wykorzystujące do wytwarzania 

energii elektrycznej energię wiatru. Dokonanie wyłączenia możliwości posłużenia się 

wypracowaną przez orzecznictwo sądowoadministracyjne, a stanowiące obecnie utrwaloną 

linię orzeczniczą
21

, definicją pojęcia urządzenia infrastruktury technicznej na potrzeby 

postępowania w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla farm wiatrowych, 

zdaje się w zasadniczy sposób oddziaływać na wykładnię prowadzoną  

w odniesieniu do farm fotowoltaicznych
22

. 

Warto wskazać, żewykładnia pojęcia urządzenia infrastruktury technicznej 

prowadzona w odniesieniu do przepisów pr. energ., prowadzona jest, co do zasady, w sposób 

następujący. Otóż, zdaniem sądów, z uwagi na brzmienie art. 3pr.energ., który definiuje  

i różnicuje pojęcia tak procesów energetycznych, jakotechnicznych procesów w zakresie 

wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania, dystrybucji oraz użytkowania 

paliw lub energii
23

, urządzenia,jako urządzenia technicznego stosowanego w procesach 

energetycznych
24

 oraz instalacji jako urządzeńz układami połączeń między nimi
25

, nie wynika 

aby można było utożsamiać pojęcie urządzenia infrastruktury technicznej występującego w 

art. 61 ust 3 u.p.z.p. z pojęciem urządzenia zdefiniowanym na potrzeby pr.energ. 

                                                           
21

 Por. wyrok NSA z dnia 3 marca 2011 r., II OSK 2251/10, LEX nr 1080221; wyrok NSA z dnia 21 kwietnia 

2010 r., II OSK 310/10, LEX nr 597535; wyrok WSA w Olsztynie z dnia 12 lutego 2012 r., II SA/Ol 5/13, LEX 

nr 1286998; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 6 maja 2009 r., II SA/Po 1003/08, LEX nr 547421; wyrok WSA  

w Poznaniu z dnia 27 maja 2009 r. sygn. II SA/Po 1000/08, LEX nr 562881; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 17 

listopada 2010 r. sygn. IV SA/Po 762/10, LEX nr 1699594; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 1 grudnia 2010 r. 

sygn. IV SA/Po 763/10, LEX nr 1699629;wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 14 października 2009 r., II SA/Bd 

533/09, LEX nr 573647; wyrok WSA w Łodzi, z dnia 30 listopada 2010 r., II SA/Łd 650/10, LEX nr 755875; 

wyrok WSA w Białymstoku z dnia 10 grudnia 2013, II SA/Bk 636/13, LEX nr 1531147.  
22

 Wskazać wypada, że obecnie warunki i tryb lokalizacji, a także budowy elektrowni wiatrowych określa 

począwszy od 16 lipca 2016 r. regulacja u.i.e.w. Zgodnie zaś z art. 3 tej ustawy, lokalizacja elektrowni wiatrowej 

następuje wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jako, że ustawa 

zasadniczo odnosi się do elektrowni wiatrowych, które dopiero mają zostać zrealizowane, pozwolenia na 

budowę dla tych inwestycji, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy oraz wydane na podstawie 

postępowania wszczętego i niezakończonego do dnia wejścia w życie ustawy zachowują moc, o ile w ciągu 5 lat 

od wejścia w życie ustawy wydana zostanie decyzja o pozwoleniu na użytkowanie. Do postępowań wszczętych 

w stanie prawnym obowiązującym przed 16 lipca 2016 r. stosuje się przepisy dotychczasowe, co oznacza, że 

może być wydana decyzja o pozwoleniu na budowę dla inwestycji, której lokalizacja nie odpowiada nowym 

wymogom ustawowym dotyczącym minimalnych odległości. 
23

Por. art.3 pkt 7 pr.energ. 
24

Por. art.3 pkt 9 pr.energ. 
25

Por. art.3 pkt 10 pr.energ. 
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Bywa również, że sądy administracyjne, niejako na marginesie wskazują, że ich 

zdaniem, w przypadku takich zamierzeń inwestycyjnych jak farmy fotowoltaiczne, jak zresztą 

wszystkich instalacji służących przetwarzaniu jednej energii w drugą, powinno być zasadą, że 

ich lokalizacja powinna odbywać się wyłącznie w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego. Podnoszą również, że jedynie określenie zasad lokalizacji w miejscowych 

planie zagospodarowania przestrzennego pozwala na uniknięcie sytuacji, iż ze względu na 

swoją specyfikę dane zamierzenie nie jest w stanie nawiązać do zabudowy sąsiedniej
26

. 

Niektóre z sadów starają się ponadto wykazać, że wolą ustawodawcy jest, aby inwestycje  

w ramach których planuje się rozmieszczenie urządzeń wytwarzających energię  

z odnawialnych źródeł energii, były realizowane przede wszystkim na podstawie ustaleń 

planu zagospodarowania przestrzennego. Wskazują zatem na brzmienie art. 10 ust. 2au.p.z.p., 

zgodnie z którym, jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których 

rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 

przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych  

z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, w studium 

ustala się ich rozmieszczenie. Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3a, w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego określa się w zależności od potrzeb "granice terenów pod 

budowę urządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 2a, oraz granice ich stref ochronnych 

związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz 

występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko"
27

. Przepisy 

powyższe nie są jednak używane w sposób bezpośredni w procesie wykładni pojęcia 

urządzenia infrastruktury technicznej na gruncie u.p.z.p. dokonywanej przez sądy 

administracyjne, które odmawiają farmom fotowoltaicznym takiego charakteru. Sądy 

wskazują jednak, że rozumienie pojęcia urządzenia infrastruktury technicznej jedynie jako 

urządzenia do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, nie zaś jej produkcji, umacnia 

w istocie brzmienie przepisów art. 10 ust. 2a i art. 15 ust. 3 pkt 3a u.p.z.p.
28

 

Skutkiem zaliczeniu farm fotowoltaicznych do kategorii urządzeń niebędących 

urządzeniami infrastruktury technicznej jest sygnalizowany już powyżej problem 

z właściwym określeniem parametrów dla planowanej farmy fotowoltaicznej, co wynika 

                                                           
26

 Por. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 8 września 2014 r., II SA/Wr 411/14, LEX nr 1510525. 
27

 Zob. wyrok NSA z dnia 12 stycznia 2018 r., II OSK 794/16, LEX nr 2464426. Wskazać należy na niezwykle 

ortodoksyjne stanowisko wyrażone w wyroku WSA w Krakowie z dnia 19 stycznia 2018 r., II SA/Kr 1361/17, 

LEX nr 2447086, zgodnie z którym realizacja inwestycji w postaci instalacji farm fotowoltaicznych, 

powodującej zmianę zagospodarowania terenu, możliwa jest tylko na podstawie planu zagospodarowania 

przestrzennego. 
28

 Por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 stycznia 2018 r., II OSK 794/16, LEX nr 2464426 
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wprost z konieczności zastosowania przepisu art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p., czyli 

m.in.wykazania spełniania przesłanki dobrego sąsiedztwa.W sytuacji bowiem, gdy inwestycja 

nie jest sprzeczna z dotychczasowym zagospodarowaniem terenu, organ administracyjny 

wydający decyzję o warunkach zabudowy, która jest decyzją związaną, obowiązany jest 

ustalić parametry nowej zabudowy dla farmy fotowoltaicznej. Organ administracyjny 

obowiązany jest zaś wydać pozytywne rozstrzygniecie, o ile tylko projektowana inwestycja 

czyni zadość wszystkim wynikającym z prawa warunkom, podczas gdy obowiązek odmowy 

powstaje wówczas, gdy inwestycja ta nie spełnia choćby jednej ustawowej przesłanki z art. 61 

ust. 1 u.p.z.p.
29

 Tymczasem, prezentowanym w orzecznictwie jest stanowisko, zgodnie  

z którym tylko wskazanie konkretnych budynków i obiektów im towarzyszących, wraz z ich 

aktualnym, precyzyjnie określonym przeznaczeniem, gabarytami, wzajemnym usytuowaniem 

i stosunkiem ich powierzchni do konkretnych funkcji, jest w stanie umożliwić ustalenie 

stopnia podobieństwa pomiędzy istniejącą już infrastrukturą a planowaną inwestycją, 

a jedynie znaczny stopień podobieństwa pomiędzy istniejącą zabudową i planowaną 

inwestycją, w szczególności zaś tego samego rodzaju gabaryty, funkcje i zbliżony stosunek 

zajmowanych powierzchni, jest w stanie uprawnić twierdzenie, że nowa inwestycja będzie 

kontynuacją istniejącej zabudowy w znaczeniu art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p.W takim ujęciu, 

głównym celem art. 61 ust 1 u.p.z.p. jest zapewnienie ładu przestrzennego na terenie, dla 

którego nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, mającym 

zapewnić jednolitość architektoniczną terenu oraz spójność funkcjonalną usytuowanych na 

nim obiektów. Co za tym idzie, możliwa jest realizacja tylko takich nowych zamierzeń 

inwestycyjnych, które nawiązują swoimi cechami co najmniej do jednego budynku (obiektu), 

z którym będą w przyszłości sąsiadować przy tej samej drodze publicznej otwierającej do 

nich dostęp.Takie restrykcyjne podejście,jakkolwiek nie jest ono dominującym, zdaje się zaś 

jednoznacznie wykluczać możliwość realizowania farm fotowoltaicznych w oparciu o decyzje 

o warunkach zabudowy, na terenach wskazanych powyżej, jako optymalne dla tych 

przedsięwzięć
30

. 

                                                           
29

 Por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 16 maja 2018 r., IV SA/Po 214/18, LEX nr 2492991. 
30

Por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 września 2017 r., IV SA/Wa 222/17, LEX nr 2400836; Zob. wyrok 

NSA z dnia 16 października 2007 r., II OSK 1391/06, LEX nr 394769. W orzecznictwie dominuje jednak pogląd 

o szerokim traktowaniu wymogu kontynuacji funkcji nowej zabudowy, zgodnie z którym kontynuacja funkcji 

nie oznacza zakazu lokalizacji zróżnicowanej zabudowy na określonym terenie oraz bezwzględnego obowiązku 

kontynuacji dominującej funkcji zabudowy, jeśli analiza urbanistyczna wskazuje przyczyny odstępstwa poparte 

oceną zachowania ładu przestrzennego, uciążliwości i wpływu inwestycji dla działek sąsiednich (por. np: wyrok 

NSA w Warszawie z dnia 3 października 2006 r., II OSK 196/06, LEX nr 289275; wyrok NSA w Warszawie  

z dnia 16 października 2007 r., II OSK 1401/06, LEX nr 394807; wyrok NSA w Warszawie z dnia 18 czerwca 

2008 r., II OSK 58/07, LEX nr 465665; wyrok NSA w Warszawie z dnia 23 września 2010 r., II OSK 1714/09, 

LEX nr 746747; wyrok NSA w Warszawie z dnia 26 czerwca 2012 r., II OSK 586/11, LEX nr 1217126; wyrok 
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Druga linia orzecznicza, która kształtuje się w opozycji do tej przedstawionej 

powyżej, uznaje, że farmy fotowoltaiczne, jako instalacje służące wytwarzaniu energii 

elektrycznej powinny być traktowane jako urządzenia infrastruktury technicznej 

w rozumieniu art. 61 ust. 3 u.p.z.p., a tym samym wydanie dla nich decyzji o warunkach 

zabudowy nie powinno być poprzedzone analizą spełnienia przesłanki dobrego sąsiedztwa 

oraz dostępu do drogi publicznej
31

.W wyrokach sądów administracyjnych znajdują się zatem 

również odniesienia do przywoływanych powyżej przepisów zawartych w u.g.n., pr. energ., 

r.p.o.ś. czy pr. bud. Efekty prowadzonej wykładni są jednak całkowicie odmienne. O ile  

w uzasadnieniach wyroków sądowych niezaliczających farm fotowoltaicznych do urządzeń 

infrastruktury technicznej na gruncie u.p.z.p., zasadniczo brak jest wskazania na przyjęcie  

w toku prowadzonej interpretacji metody wykładni językowej (gramatycznej)polegającej na 

nadawaniu znaczenia pojęciom niezdefiniowanym lub niedookreślonym możliwie 

najbliższego potocznemu rozumieniu danego wyrazu lub zwrotu, o tyle wyroki przeciwne 

odwołują się bezpośrednio do jej dyrektyw. I tak, podnoszone jest, że zgodnie z definicjami 

encyklopedycznymi, pojęcie infrastruktura techniczna rozumiane być winno jako urządzenie, 

sieć przesyłowa oraz związane z nimi obiekty świadczące niezbędne i podstawowe usługi dla 

jednostki przestrzenno-gospodarczej, tak w zakresie energetyki, dostarczania ciepła, wody, 

usuwania ścieków i odpadów, jak i transportu, teletechniki itp. Konstatując, sądy uzasadniają, 

że takie właśnie potoczne rozumienie pojęcia infrastruktury, nie może skutkować 

wyłączeniem z zakresu pojęcia urządzeń infrastruktury technicznej tych urządzeń, które służą 

do wytwarzania tej energii. Dodatkowo, sądy wskazują na potwierdzenie tego wyniku 

wykładni językowej w drodze wykładni systemowej, która w ich opinii prowadzi do wniosku, 

że wytwarzanie energii jest procesem, który nie wyklucza urządzeń do jej produkcji  

z kategorii urządzeń infrastruktury technicznej. Efektem zaś egzegezy pozostaje, że 

urządzenia infrastruktury technicznej to przewody lub urządzenia techniczne stosowane do 

                                                                                                                                                                                     
NSA w Warszawie z dnia 21 lipca 2009 r., II OSK 1193/08, LEX nr 552836; wyrok NSA w Warszawie z dnia 

29 grudnia 2009 r., II OSK 1/09, LEX nr 597087; wyrok NSA w Warszawie z dnia 7 czerwca 2011 r.; II OSK 

952/10, LEX nr 992669, wyrok NSA w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 r., II OSK 2726/15, LEX nr 

2340936). 
31

Por. wyrok WSA w Białymstoku z dnia 20 lutego 2018 r., II SA/Bk 940/17, LEX nr 2458273; wyrok WSA  

w Warszawie z dnia 27 października 2014, IV SA/Wa 1445/14, LEX nr 1816275; wyrok WSA w Łodzi z dnia  

8 maja 2014 r., II SA/Łd 292/14, LEX nr 1531558; wyrok WSA w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 2015 r., II 

SA/Sz 905/14, LEX nr 1765250; wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 września 2017, IV SA/Wa 222/17, LEX nr 

2400836; wyrok WSA w Gdańsku z dnia 20 grudnia 2017 r., II SA/Gd 667/17, LEX nr 2428495; wyrok WSA  

w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2017 r., II SA/Ol 874/17, LEX nr 2419116; wyrok WSA w Olsztynie  z dnia  

30 stycznia 2018 r., II SA/Ol 929/17, LEX nr 2442354; wyrok NSA w Warszawie z dnia 27 września 2017 r.,  

II OSK 158/16, LEX nr 2382975; wyrok NSA w Warszawie z dnia 21 czerwca 2017, II OSK 2637/15, LEX nr 

2323043; wyrok NSA w Warszawie z dnia 13 września 2017 r., II OSK 64/16, LEX nr 2480367; wyrok WSA  

w Szczecinie z dnia 5 czerwca 2013 r., II SA/Sz 245/13, LEX nr 1334333. 
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wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania, dystrybucji oraz użytkowania 

energii elektrycznej. 

 To niewątpliwie bardziej sprzyjające inwestorom stanowisko, przyjmuje również, że 

skoro budowa farmy fotowoltaicznej nie różni się funkcjonalnie od farmy wiatrowej, to 

uzasadnione jest w odniesieniu do przywołanej utrwalonej linii orzeczniczej, kwalifikującej 

elektrownie wiatrowe jako urządzenia infrastruktury technicznej. W obu przypadkach 

bowiem,urządzenia techniczne służą do wytwarzania energii elektrycznej poza zakładem 

energetycznym, choć sposób produkcji energii jest różny i dotyczy bądź wykorzystania 

energii wiatru, bądź też słońca, co nakazuje je traktować w sposób jednakowy na gruncie 

u.p.z.p. W tym kontekście sądy administracyjne wskazują również na konieczność stosowania 

wykładni dynamicznej, uwzględniającej okoliczność, że następuje ewolucja techniczna  

i technologiczna urządzeń elektrycznych i coraz większy procent energii jest wytwarzany ze 

źródeł odnawialnych. Zgodnie z podstawowymi postulatami dynamicznych koncepcji 

wykładni prawa, znaczenie interpretowanych pojęć wiązać należy z wolą aktualnego 

prawodawcy, przy daleko idącym uwzględnianiu zmieniającej się rzeczywistości
32

, co zdaje 

się uzasadnione w przypadku stosunkowo nowej technologii farm fotowoltaicznych oraz 

ciągłego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną wśród współczesnych 

społeczeństw
33

. To właśnie w celu uzasadnienia zastosowania wykładni dynamicznej  

w odniesieniu do interpretacji pojęcia urządzenia infrastruktury technicznej w odniesieniu do 

farmy fotowoltaicznej, NSA wskazał na historyczny kontekst kształtowania się instytucji 

pojęcia urządzenia infrastruktury technicznej. Przedmiotowy wywód stanowi  na tyle istotne 

konstatacje, że uzasadnionym zdaje się przytoczyć w tym miejscu jego obszerną cześć.  

Jak stwierdził zatem NSA „Normatywne określenie "urządzenie infrastruktury technicznej" 

zawarte w art. 143 ust. 2 u.g.n., definiującym budowę urządzeń infrastruktury technicznej, 

jako "budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub 

urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych  

i telekomunikacyjnych", kształtowało się w ramach rozwoju instytucji opłat adiacenckich.  

Z powyższej przyczyny zauważyć należy, że historycznie źródłem tej definicji było pojęcie 

"urządzenia komunalnego" przyjęte w ustawie z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami 

                                                           
32

 Dynamiczna teoria wykładni prawa jest stosunkowo nowa. Jej przedstawiciele są sceptyczne nastawieni, co do 

możliwości udźwignięcia przez ustawodawcę przyznanej mu ustrojowej roli, jaką jest przede wszystkim 

stanowienie prawa odpowiadającego rzeczywistym stosunkom społeczno-gospodarczym. Wykładnia prawa 

stanowi więc dla nich środek, za pomocą którego interpretator może przełamać legislacyjną inercję i pozbawić 

mocy rezultaty legislacyjnych niedoskonałości (szerzej na ten temat zob. B. Brzeziński, Współczesne 

amerykańskie teorie wykładni prawa, PiP, 2006, nr 7. s. 22–39). 
33

Zob.D. Yergin, The Quest. W poszukiwaniu energii. O energii, bezpieczeństwie i definiowaniu świata na nowo, 

Warszawa 2013, s. 369 i n. 
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w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 32, poz. 159). Wydane na podstawie tej ustawy 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1962 r. o pokrywaniu kosztów pierwszego 

urządzenia ulic i placów komunikacyjnych oraz innych urządzeń komunalnych (Dz. U.  

z1969 r. Nr 5, poz. 41) wskazywało, w § 1, że pojęciem tym objęte są urządzenia 

kanalizacyjne, wodociągowe, gazowe, elektryczne i ciepłownicze. W kolejnej ustawie z dnia 

29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. 

Nr 30, poz. 127 z późn. zm.) (obowiązującej do 31 grudnia 1997 r.) posługiwano się pojęciem 

"urządzenia energetycznego". Konsekwentnie jednak w latach 1961–1997 powyższe 

określenie miało znaczenie wyłącznie dla instytucji opłat adiacenckich. W ustawie  

o gospodarce nieruchomościami pojęcie "urządzenia komunalnego" zastąpiono "urządzeniem 

infrastruktury technicznej", a ustawodawca w jego ramach posłużył się określeniem 

"urządzenie elektryczne". Niemniej jednak na gruncie tej ustawy zakres stosowania definicji 

zawartej w art. 143 ust. 2 u.g.n., nie ogranicza się wyłącznie do instytucji opłat adiacenckich 

i został oderwany od kwestii uzbrojenia terenu. W szczególności wskazać należy na art. 22 

u.g.n., dający gminie możliwość nabywania w drodze darowizny nieruchomości 

przeznaczonych w planach miejscowych pod urządzenia infrastruktury technicznej oraz art. 

37 ust. 3 u.g.n. przewidujący możliwość zbycia nieruchomości publicznej w drodze 

bezprzetargowej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej, jeżeli cele te będą 

realizowane przez podmiot, dla którego są to cele statutowe i którego dochody przeznacza się 

w całości na działalność statutową. Na dalszym etapie, kolejne akty prawne zaczęły 

odwoływać się do pojęcia urządzenia infrastruktury technicznej, jednakże bez jakiegokolwiek 

związku z pierwotnym celem tej definicji, tj. opłatami adiacenckimi. Przykładowo w ustawie 

z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139  

z późn. zm.) w 1997 r. w art. 13 ust. 1 pkt 3 wprowadzono zapis, że plan miejscowy 

sporządza się dla obszaru, na którym przewiduje się zadania dla realizacji lokalnych celów 

publicznych, z wyjątkiem zadań związanych z budową urządzeń infrastruktury technicznej  

w granicach pasa drogowego. Od tego momentu konieczne stało się definiowanie tego pojęcia 

również w kontekście planistycznym. (…) Jednym z istotnych elementów tego kontekstu jest 

zawarte w art. 61 ust. 3 u.p.z.p. wyłączenie spełnienia dla urządzeń infrastruktury technicznej, 

czyli m.in. urządzeń elektrycznych, przesłanki tzw. dobrego sąsiedztwa. Jest logiczne, że 

budowa określonych urządzeń elektrycznych ze swej istoty nie może nawiązywać do 

analogicznej zabudowy w sąsiedztwie. Powyższe ukazuje, jak na przestrzeni ostatnich 

kilkunastu lat modyfikacji uległy cele, jakim ma służyć omawiana definicja i zawarte w niej 

sformułowanie urządzenie elektryczne. Jednocześnie we wskazanym okresie rozpoczęto  
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w energetyce wykorzystywać odnawialne źródła energii.”
34

 Stwierdzić należy, że przywołany 

wyrok NSA stał się niezwykle popularny tak wśród inwestorów farm fotowoltaicznych, jak i 

sądów administracyjnych, które w ostatnim czasie zdają się coraz częściej wydawać wyroki 

uznające te inwestycje za urządzenia infrastruktury technicznej. 

 Kończąc rozważania w przedmiocie orzecznictwa sądów administracyjnych  

w odniesieniu do możliwości zakwalifikowania farm fotowoltaicznych do zakresu pojęcia 

urządzenie infrastruktury technicznej, wskazać należy, że wobec braku jednolitego 

stanowiska judykatury jak i doktryny prawa koniecznym jest przeprowadzenie pogłębionej 

wykładni prawa w tym zakresie. 

                                                           
34

 Zob. wyrok NSA w Warszawie z dnia 13 września 2017, II OSK 64/16, LEX nr 2480367. 
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3.5. Zakres pojęciowy terminu urządzenie infrastruktury technicznej 

 

Jak już wykazano, lokalizacja farm fotowoltaicznych na terenach nieobjętych 

postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – co do zasady – 

wymagauzyskania przez inwestora decyzji o ustaleniu warunkach zabudowy
1
. Kluczową 

regulację, odnoszącą się do możliwości lokalizacji wszelkich inwestycji niebędących 

inwestycjami celu publicznego na terenach nieobjętych postanowieniami miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, a zatem również farm fotowoltaicznych, stanowi 

zaś art. 61 u.p.z.p. Przedstawione rozważania na temat weryfikacji,w toku postępowania 

administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o warunkach 

zabudowy,istnieniaprzesłanekwskazanych w tym przepisie, wskazują na stosunkowo szeroki 

margines swobody organów administracji publicznej w określaniu sposobu zagospodarowania 

i warunków zabudowy terenu
2
.Regulacja ta generujetym samymznaczną niepewność 

towarzyszącą inwestorom w odniesieniu do możliwościi powodzenia realizacji zamierzeń 

inwestycyjnych,  

w konsekwencji stanowiąc istotną barierę podejmowania decyzji o realizacji 

przedsięwzięcia.Z tego właśnie względu,podmioty zaineresowane uzyskaniem decyzji o 

warunkach zabudowy dla realizacji farm fotowoltaicznychczęsto zmierzają do objęcia 

przedmiotowych inwestycji wyłączeniem w zakresie konieczności łącznego spełnienia 

przesłanek art. 61 ust. 1 u.p.z.p.Zaliczenie farm fotowoltaicznych do kategorii urządzeń 

infrastruktury technicznej, podlegających mocą art. 61 ust. 3 u.p.z.p. zwolnieniu z obowiązku 

spełnienia dwóch, bodajże najbardziej kłopotliwych w kontekście lokalizacji tego rodzaju 

inwestycji warunków, a to zasady dobrego sąsiedztwa oraz wymogu dostępu do drogi 

publicznej, niewątpliwie przyczyniłoby się do znaczącego wzrostu liczby realizowanych farm 

fotowoltaicznych. 

 Przedstawiony w poprzednimpodrozdziale problem, związany z brakiem  

w orzecznictwie sądów administracyjnych jednolitego poglądu odnośnie możliwości uznania 

farm fotowoltaicznych za urządzenia infrastruktury technicznej w rozumieniu art. 61 ust. 3 

u.p.z.p. nabiera w przywołanym kontekście szczególnego znaczenia.W myśl wyrażonej przez 

TK zasady, jednolite stanowisko judykatury pozwoliłobybowieminwestoromtraktowaćtaką 

                                                           
1
 Zob. art. 4 ust. 2 pkt 2 oraz art. 59 ust. 1 u.p.z.p. a także podrozdział 3.1. Ustalanie lokalizacji farm 

fotowoltaicznych w oparciu o ogólne regulacje w zakresie planowania przestrzennego. 
2
 Bliżej na temat swobody organów administracji publicznej w zakresie weryfikacji spełnienia przesłanek 

warunkujących wydanie decyzji o warunkach zabudowy por. K. Małysa-Sulińska, Swoboda organów 

administracji publicznej w określaniu przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu, ST 2015, nr 7–8,  

s. 23. 
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utrwalonąi jednolitąlinię orzeczniczą jako obowiązującą organy administracji publicznej przy 

dokonywaniu rozstrzygnięć lokalizacyjnychdla farm fotowoltaicznych
3
. Wskazać przy tym 

należy, że w odniesieniu do farm wiatrowych wypracowana została w orzecznictwie taka 

jednolita linia orzecznicza, uznająca teinwestycje za urządzenia infrastruktury technicznej
4
. W 

związku z powyższym, zasadne zdaje się podjęcie próby dokonania wykładni przepisu art. 61 

ust. 3 u.p.z.p. pod kątem możliwości odniesienia jego treści również do inwestycji będących 

farmami fotowoltaicznymi
5
. 

Ustalenie zakresu pojęciowego terminu urządzenie infrastruktury technicznej, a co za 

tym idzie stwierdzenie, czy możliwym jest zakwalifikowanie farmy fotowoltaicznej do 

kategorii urządzeń infrastruktury technicznej na gruncie art. 61 ust. 3 u.p.z.p., dokonane być 

może jedynie w oparciu o reguły wykładni prawa. Tym samym zasadnicze znaczenie będzie 

mieć odpowiedź na pytanie o możliwość prowadzenia wykładni, a następnie w przypadku 

pozytywnej odpowiedzi na tak postawione pytanie, o sposoby prawidłowego jej prowadzenia. 

Wobec powyższego, stwierdzić należy, żejuż sam fakt 

przyjęciaadekwatnościkoncepcji derywacyjnej wykładni prawa, postulującej potrzebę 

wykładni wszystkich tekstów prawnych, niezależnie od istnienia sytuacji wykładni w 

rozumieniu koncepcji semantycznych, przesądza o konieczność jej przeprowadzenia
6
. 

Koncepcja derywacyjna,w myśl zasady omniasuntinterpretanda,postuluje bowiem 

konieczność prowadzenia wykładni w każdym przypadku stosowania prawa, a tym samym 

również w analizowanym przypadku. Pytanie zaś o sposoby, metody prawidłowego 

prowadzenia wykładni, również na skutek stwierdzenia adekwatności koncepcji 

derywacyjnej, która dąży do uzyskania efektu, w postaci odtworzenia z przepisu prawnego 

                                                           
3
 Por. np. wyrok TK z 14.02.2012 r., P 20/10, LEX nr 1110344 oraz wyrok TK z dnia 12 kwietnia 2011 r.,  

SK 62/08, LEX nr 824141. W myśl jednak koncepcji derywacyjnej, nawet taka jednolita linia orzecznicza 

traktowana być winna, jako obowiązująca względnie, z uwagi na dopuszczenie możliwości jej przełamania  

w przypadku wystąpienia silnych argumentów przemawiających za odmiennym jej skonstruowaniem (por.  

M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady – reguły – wskazówki, Warszawa 2017, s. 280). 
4
 Por. T. Filipowicz, A. Plucińska-Filipowicz, Skutki prawne uznania elektrowni wiatrowych jako infrastruktury 

technicznej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, LEX/el. 2013; A. Kosicki, Elektrownie 

wiatrowe (wiatraki) – glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 12 

października 2010 r., II SA/Bd 768/10, Nieruchomości, 2013, nr 3 – dodatek. W obecnym stanie prawnym, 

jednolita linia orzecznicza wykształcona w odniesieniu do farm wiatrowych nie odgrywa już znaczącej roli w 

odniesieniu do ich lokalizacji. Jest to spowodowane wejściem w życie u.i.e.w. Zgodnie art. 3 u.i.e.w., lokalizacja 

elektrowni wiatrowej następuje wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
5
 Przedstawiony w niniejszym podrozdziale proces wykładni odnosi się do farmy fotowoltaicznej, jako rodzaju 

przedsięwzięcia o określonych częściach składowych i cechach charakterystycznych, opisanego w podrozdziale 

1.2. Inwestycja budowlana stanowiąca farmę fotowoltaiczną. 
6
 Uzasadnienie wyboru koncepcji derywacyjnej wykładni prawa dla prowadzenia interpretacji przepisów 

u.p.z.p., przedstawione zostało w ramach Wstępu. 
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zawartej w nim normy postępowania
7
, uzyskuje odpowiedź w postaci przyjęcia i stosowania 

dyrektyw wykładni właściwych dla kolejnych faz prowadzeniawykładni derywacyjnej, które 

w sposób wyczerpujący określone zostały w doktrynie teorii prawa, w szczególności zaś 

przez M. Zielińskiego
8
. 

W świetle powyższych stwierdzeń, wskazać należy, że przedmiotem prowadzonej 

w ramach niniejszego podrozdziału wykładni, są różnorodne przepisy prawa, również te 

znajdujące się w innych aktach prawnych niż przepis art. 61 ust. 3 u.p.z.p., podczas gdy jej 

rezultat stanowi dekodowana norma prawna znajdująca zastosowanie do postępowania  

w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla farmy fotowoltaicznej.  

W myśl derywacyjnej koncepcji wykładni prawa, kolejne czynności interpretacyjne 

tworzą sekwencyjnie występujące etapy.Pierwszy z nich to faza porządkująca, zmierzająca do 

ustalenia obowiązywania i aktualnego brzmienia interpretowanego przepisu 

prawnego.Kolejny, stanowi faza rekonstrukcyjna, która ukierunkowana jest na odtworzenie z 

przepisów tzw. wyrażenia normokształtnego. Ostatnim zaś etapem wykładni pozostaje faza 

percepcyjna, której zwieńczeniemjest,pozyskana z wyrażenia 

normokształtnego,konkretnanorma postępowania
9
. Każda z powyższych faz wykładni składa 

się zaś z sekwencji dyrektyw interpretacyjnych dla niej właściwych.Ich zastosowanie 

prowadzi do efektu, w postaci odnalezienia znaczenia danego przepisu prawnego. 

Jednoznacznie stwierdzić trzeba, że nawet prawidłowe zastosowanie kolejnych dyrektyw 

wykładni nie prowadzi w każdym przypadku do uzyskania tożsamych wyników przez 

różnych interpretatorów. Zauważając ten problem, zgodzić się należy z postulatem 

każdorazowego uzasadniania decyzji interpretacyjnych, które podejmowane sąw toku 

prowadzonej wykładni na gruncie zastosowania danej dyrektywy interpretacyjnej
10

. Takie 

podejście pozwalaw konsekwencji na krytykę tak samego procesu wykładni, jak i samych 

wyników egzegezy różnych interpretatorów, a co za tym idzie przyczynia się do odnalezienia 

rzeczywistego prawa
11

, stanowiącniewątpliwie istotną wartość. 

Przystępując do rekonstrukcji odnoszącej się do farmy fotowoltaicznej normy prawnej 

art. 61 ust. 3u.p.z.p. w oparciu o koncepcję derywacyjną wykładni prawa, w pierwszej 

kolejności należy ustalić moment jego interpretacji, za który przyjęty w tym przypadku 

zostaje aktualny, bieżący stan prawny.  

                                                           
7
 Por. T. Rabska, Swoistość prawa administracyjnego a reguły wykładni prawa – kilka uwag dyskusyjnych [w:]J. 

Zimmermann(red.),Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Warszawa 2007, s. 681–683 
8
 Por. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady…, s.277 i n. 

9
 M. Zieliński, Wyznaczniki reguł wykładni prawa, RPEiS 1998, z. 3–4, s. 15–17. 

10
 Tak M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady…, s. 278. 

11
 Bliżej na ten temat zob. J. Stelmach, Współczesna filozofia interpretacji prawniczej, Kraków 1999, s. 13. 
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Na tym etapie konieczne jest również ustalenie aktualnego w przyjętym momencie 

interpretacyjnym kształtu słownego przepisu oraz weryfikacja jego mocy obowiązującej  

w systemie prawa. Wskazać przy tym należy, że pojęciem przepisu określane jest zdanie  

w sensie gramatycznym, zwykle w sposób wyraźny graficznie wyróżnione w tekście aktu 

prawnego i oznaczone jako artykuł, paragraf lub ustęp
12

. Z tego też względu, art. 61 ust. 3 

u.p.z.p. należy zaliczyć do kategorii przepisów prawnych
13

.Kształt słowny,jak i potwierdzenie 

mocy wiążącej, ustalone zaś być powinny w oparciu o tekst aktu prawnego,  

w brzmieniu, jakie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.  

W konsekwencji, posługiwać należy się brzmieniem przepisu zawartym w tekście jednolitym 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

opublikowanym w Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, wraz z późniejszymi jego zmianami
14

. 

Dodatkowo stwierdzićnależy, że w momencie interpretacyjnym zarówno przepis art. 61 ust. 

3u.p.z.p.,jako jednostka redakcyjna, jak i cały akt normatywny, w którym się ona znajduje, 

obowiązują, nie istnieje bowiem żaden akt prawny je uchylający
15

. Kształt słowny przepisu 

art. 61 ust. 3 u.p.z.p. odpowiada brzmieniu wprowadzonemu w drodze tekstu pierwotnego 

ustawy ogłoszonemu w dniu 10 maja 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717.W związku  

z powyższym, przyjąć należy, że przepis art. 61 ust. 3 obowiązujący w przyjętym momencie 

                                                           
12

 Por. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady…, s. 17. 
13

 Wzmiankować wypada, że za przepis prawny nie może być uznanym inne wyróżnienie graficzne, będące 

punktem, literą czy tiretem. Takie wyróżnienia, jakkolwiek stosunkowo często spotykane w aktach prawnych 

uznawane być powinny za fragmenty przepisów, wprowadzone do treści aktu prawnego celem skonstruowania 

wariantów przepisów bądź celem wyeksponowania ich szczególnie istotnych fragmentów (por. M. Zieliński, 

Wykładnia prawa. Zasady…, s. 18). 
14

 Zmiany tekstu jednolitego u.p.z.p. wprowadzone zostały następującymi ustawami: ustawą z dnia 6 grudnia 

2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 60); 

ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 

r. poz. 235); ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. poz. 730). 

Uwzględniony również zostaje wyrok TK z dnia 22 maja 2019 r. sygn. akt SK 22/16 (Dz. U. poz. 1009). 
15

 Niezwykle istotnym dla prawidłowej wykładni w każdej fazie jej prowadzenia, jest prawidłowe określenie 

tzw. momentu interpretacyjnego, czyli okresu czasu, w którym podlegający interpretacji przepis centralny oraz 

przepisy modyfikujące jego treść, posiadają określony kształt słowny oraz obowiązują. M. Zieliński określa ten 

wymóg mianem (M) ZASADY 2 (por. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady …, s. 279). Jest to o tyle istotne, 

że przyjęcie brzmienia któregokolwiek z wykorzystywanych w interpretacji przepisów, w formie nieaktualnej 

dla stanu prawnego w przyjętym momencie interpretacyjnym, prowadzi do uzyskania nieadekwatnego 

wyrażenia normokształtnego, niwecząc tym samym cały proces interpretacyjny. Celem dokonania 

przedmiotowej rekonstrukcji treści przepisu, wykorzystywać zaś należy jedynie tą jego treść, która znajduje się 

w oficjalnych dziennikach urzędowych, traktując publikacje o charakterze nieoficjalnym jedynie w sposób 

pomocniczy, każdorazowo jednakże weryfikując ich poprawność. Zgodnie z art. 8 aktualnej na przyjęty moment 

interpretacyjny ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523), dziennikami urzędowymi są: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 

Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", dzienniki urzędowe ministrów kierujących 

działami administracji rządowej, dzienniki urzędowe urzędów centralnych oraz wojewódzkie dzienniki 

urzędowe. 
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interpretacyjnym posiada następujący kształt słowny: „Przepisów ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje 

się do linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej.” 

Konstatacja powyższa kończy pierwszą, porządkującą fazę wykładni tego przepisu. 

Przechodząc do realizacji kolejnej fazy, zwanej w derywacyjnej koncepcji wykładni 

prawa fazą rekonstrukcyjną, przypomnieć należy, że stanowi ona początek merytorycznej 

analizy interpretowanego przepisu. Tylko po jej prawidłowym przeprowadzeniu, możliwe 

jestdokonanie odtworzenia zawartej w nim normy postepowania oraz prawidłowe jej 

zrozumienie, dokonywane w ostatniej, trzeciej z faz wykładni tzw. fazie percepcyjnej
16

.  

Wobec powyższego, w pierwszej kolejności stwierdzić należy, że interpretowany 

przepis art. 61 ust. 3 u.p.z.p. posiada konstrukcję jednozdaniową. Kolejną czynnością jest 

określenie charakteru przepisu, jako przepisu zrębowego bądź niezrębowego
17

.  

Dokonując analizy treści przepisu art. 61 ust. 3 u.p.z.p z perspektywy dyrektywy 

interpretacyjnej nakazującej wskazać na syntaktyczne elementy normy, przepis ten jawi się 

zatem jako nie zawierający w swej treści elementów syntaktycznych pozwalających na 

                                                           
16

 Postepowanie interpretacyjne prowadzone w fazie rekonstrukcyjnej, rozpoczyna się ustaleniem 

syntaktycznych cech interpretowanego przepisu. Aby tego dokonać, interpretator winien legitymować się wiedzą 

odnośnie cech charakterystycznych, swoistych dla obowiązujących tekstów prawnych. Wśród nich, na 

szczególną uwagę zdają się zasługiwać ich poziomowość, kondensacja norm w przepisach, a także syntaktyczne 

oraz treściowe rozczłonkowanie norm w przepisach (szerzej na ten temat zob. M. Zieliński, Wyznaczniki…, s. 6 i 

n.) Wszelkie czynności podejmowane w tej fazie wykładni, opierają się o odpowiednie dla niej dyrektywy 

interpretacyjne. Zmierzają one równocześnie do odtworzenia wyrażenia normokształtnego, którego syntaktyczna 

struktura obejmuje określenie podmiotu, do którego skierowany jest nakaz bądź zakaz, określenie takiego 

nakazu lub zakazu, określenie okoliczności, w których będzie nakazane albo zakazane określone zachowanie się 

oraz określenie tego właśnie zachowania (por. K. Płeszka, Wykładnia rozszerzająca, Warszawa 2010, s.148 i n.)  

Wyrażeniem normokształtnym, jest tym samym takie wyrażenie, które będąc zrekonstruowanym z przepisu bądź 

przepisów prawnych, nie może być jeszcze utożsamione z normą prawną, z uwagi na posiadanie cechy 

potencjalnej wieloznaczności, która zostaje wyeliminowana dopiero po przeprowadzeniu czynności 

interpretacyjnych właściwych dla fazy percepcyjnej. Za normę prawną w myśl derywacyjnej koncepcji 

wykładni, uznawane jest bowiem tylko takie wyrażenie, które w jednoznaczny sposób, określonemu adresatowi 

w określonych okolicznościach nakazuje albo zakazuje określonego zachowania, przy czym taka norma 

postępowania, aby móc być uznaną za normę prawną musi ponadto zostać ustanowiona przez kompetentny 

organ władzy publicznej na gruncie polskiej współczesnej kultury prawnej (zob. M. Zieliński, Wykładnia prawa. 

Zasady…, s. 18). 
17

 Charakter przepisu podyktowany jest zaś syntaktycznymi elementami normy, które przepis w sobie zawiera. 

Pojęcie przepisu zrębowego odnosi się do wyrażonych w nim syntaktycznych elementów norm postępowania. 

Zawiera on w sobie co najmniej element nakazu lub zakazu oraz element określający zachowanie. Przepisem 

zrębowym zupełnym określany jest ten przepis zrębowy, który zawiera w sobie wszystkie syntaktyczne 

elementy normy prawnej, czyli adresata, okoliczności, nakaz/zakaz, zachowanie się. Przepisem zrębowym 

niezupełnym pozostaje zaś ten, który nie zawiera określenia adresata lub okoliczności (por. M. Zieliński, 

Wykładnia prawa. Zasady…, s. 104). Elementami syntaktycznymi normy są zaś te jej części składowe, które 

pozwalają bez wątpienia stwierdzić kto, kiedy, co ma czynić, pozwalając tym samym w sposób bezpośredni lub 

pośredni określić adresata normy, okoliczności jakie muszą zaistnieć aby aktywował się określony nakaz/zakaz, 

a także określać oczekiwany sposób zachowania. Przedstawiona struktura syntaktyczna normy, jako określająca 

jej adresata (A), okoliczności (O), nakaz/zakaz (n/z) oraz zachowanie się (Z) nie jest zawsze zupełna w treści 

interpretowanego przepisu (por. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady…, s. 20). 
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bezpośrednie określenie jego adresata
18

.Powyższa konstatacja poczyniona w odniesieniu do 

przepisu w brzmieniu: „Przepisów ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się do linii kolejowych, 

obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej.” Zgodnie jednak z dyspozycją 

sformułowaną w derywacyjnej koncepcji wykładni, nakazującą w odniesieniu do przepisów, 

które wysławiają normę przy użyciu zwrotów takich jak „zabrania się” czy „stosuje się” czy 

wreszcie „nie stosuje się”, czyli tzw. zwrotów hybrydowo-normatywnych, 

zadecydowaćjednoznacznie ouznaniu takiego przepisu za ewidentnie zrębowy
19

.W 

konsekwencji, stwierdzając jednocześnie, że w konstrukcji słownej art. 61 ust. 3 u.p.z.p. 

znajduje się hybrydowo-normatywny zwrot „nie stosuje się”, przyjąć należy, że 

interpretowany przepis jest przepisem zrębowym. 

Przyjęta koncepcja wykładni nakazuje na obecnym jej etapie dokonać oceny, czy 

interpretowany przepis stanowi przepis zrębowy dla jednej czy też kilku norm postepowania. 

W wyniku przeprowadzonej analizy może on zostać uznany odpowiednio za przepis zrębowy 

singularny bądź pluralny
20

. Celem dokonania prawidłowej kwalifikacji przepisu art. 61 ust. 3 

u.p.z.p. do jednej z powyższych kategorii, stwierdzićjednak w pierwszej kolejności należy, że 

stanowi on przepis zrębowy kompetencyjny, zawierający podstawowe elementy zawartej  

w jego treści normy kompetencyjnej. Za normę kompetencyjną uznaje się bowiem normę, 

która przyznaje danemu podmiotowi uprawnieniedo ważnego dokonania określonej czynności 

konwencjonalnej
21

.Skoro zatem interpretowany przepis zawiera w swej strukturze słownej 

zwrot „nie stosuje się”, oznacza to tym samym, że dotyczy on czynności konwencjonalnej, za 

jaką na gruncie aktu normatywnego, w którym przepis ten się znajduje uznać należy 

psychofizyczną czynność niestosowania.Jednocześnie, struktura syntaktyczna przepisu 

zawierającego zwrot „nie stosuje się”, nakazuje stwierdzić, że zawiera on w swej treści dwie 

normy, a to kompetencyjną do dokonania czynności konwencjonalnej niestosowania oraz 

nakazującą z takiej normy kompetencyjnej skorzystać. To stwierdzenie przesądza o 

                                                           
18

 Jak już wskazano powyżej, określenie adresata danego przepisu nie musi następować bezpośrednio w samej 

jego treści. Możliwym jest bowiem umieszczenie informacji o adresacie w innych przepisach aktu 

normatywnego, w którym znajduje się przepis interpretowany, a nawet w innym akcie normatywnym, co wynika 

zazwyczaj z dążenia ustawodawcy do osiągnięcia maksymalnej skrótowości bądź komunikatywności tak 

pojedynczego przepisu jak i aktu normatywnego (tak M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady…, s. 102 i 103). 

Stwierdzić wypada, że sytuacje takie stanowią charakterystyczną cechę tekstów prawnych. Niezwykle szerokie 

przedstawienie cech charakterystycznych polskich tekstów prawnych zostało zawarte w Części trzeciej 

monografii M. Zielińskiego (por. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady…, s. 91–196). 
19

 Tak M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady…, s. 287. 
20

 Tak M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady…, s. 288. 
21

 Czynnością konwencjonalną należy uznać taką, która będąc zwykłą czynnością psychofizyczną, na gruncie 

określonych reguł (określanych jako reguły sensu o charakterze kulturowym i społecznym), w przypadku jej 

dokonania przez osobę kompetentną oraz w odpowiedniej sytuacji, rozpoznawana jest jako ważna bądź 

nieważna na gruncie obowiązującego prawa. Bliżej na ten temat zob. S. Czepita, O pojęciu czynności 

konwencjonalnej i jej odmianach, RPEiS 2017, z. 1, s. 85 i n. 
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przyznaniu przepisowi art. 61 ust. 3 u.p.z.p. charakteru przepisu kompetencyjnego pluralnego 

z założenia
22

. Podsumowując, na obecnym etapie prowadzonej wykładni przepis art. 61 ust. 3 

u.p.z.p. uznaćnależy za przepis zrębowy ewidentnie kompetencyjny pluralny.  

Skoro stwierdzona została zrębowość interpretowanego przepisu, kolejną czynnością 

interpretacyjną będzie dokonanie oceny, czy przepis zrębowy jest przepisem zrębowym 

zupełnym czy niezupełnym normatywnie. Za przepisy zrębowe zupełne normatywnie 

uznawane są przy tym takie, które pozwalają ze swej treści na odtworzenie wszystkich 

elementów normy, czyli adresata (A), okoliczności (O), nakazu/zakazu (n/z) oraz zachowania 

się (Z)
23

. Przepisami zrębowymi niezupełnymi pozostają zaś te, które umożliwiają 

odtworzenie jedynie n/z i Z, umożliwiają odtworzenie n/z i Z i O, albo umożliwiają 

odtworzenie jedynie n/z i Z i A.  

Badając w powyższym zakresie brzmienie interpretowanego przepisu, przywołać  

w tym miejscu należy poczynione powyżej spostrzeżenie, że syntaktyczne elementy przepisu 

nie pozwalają na ustalenie jego adresata. Równocześnie jednak stwierdzić należy, że posiada 

on wszystkie pozostałe elementy normy. Celem uzasadnienia przedmiotowego stwierdzenia, 

warto przypomnieć tutaj kształt słowny interpretowanego przepisu, wskazując bezpośrednio 

w jego strukturze na zwroty uznawane za poszczególne elementy normy w nim zawartej. 

Moim zdaniem, syntaktyczne elementy przepisu powinny być postrzegane w następujący 

sposób: „Przepisów ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się (n/z + Z) do linii kolejowych, obiektów 

liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej (O).” Tym samym interpretowany przepis 

zrębowy niezupełny umożliwia odtworzenie n/z i Z i O, a tym samym zaliczyć go należy do 

kategorii przepisów zrębowych niezupełnych normatywnie. Wynika to z niemożności 

określenia jednego z syntaktycznych elementów normy, którym w analizowanym przypadku, 

jest adresat normy. Przepis art. 61 ust. 3 u.p.z.p. kwalifikuję, jako przepis zrębowy niezupełny 

normatywnie, nie zawierający bowiem w sobie elementu syntaktycznego pozwalającego na 

określenie adresata normy.  

W wyniku poczynionej powyżej decyzji interpretacyjnej oraz w myśl kolejnej reguły 

wykładni sformułowanej dla prowadzonej rekonstrukcyjnej fazy wykładni, koniecznym staje 

się odszukanie uzupełnienia normatywnego dla przepisu niezupełnego normatywnie. Należy 

tego dokonać poprzez odnalezienie wśród przepisów aktu normatywnego, w którym 

                                                           
22

 Tak M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady…, s. 126. 
23

 Tak M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady…, s. 288. 
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interpretowany przepis się znajduje lub też w treści aktów organizacyjnych dla tego aktu 

normatywnego, elementów pozwalających określić adresata normy w nim zawartej
24

.  

W relacji do przepisu art. 61 ust. 3 u.p.z.p., określenie adresata następuje poprzez 

odszukanie go w przepisie art. 60 ust. 1 u.p.z.p., wskazującym na wójta, burmistrza albo 

prezydent miasta. Uzasadniając to stanowisko wskazać należy, że przepis art. 61 ust. 3 

u.p.z.p. umieszczony został jako jednostka redakcyjna w treści art. 61 u.p.z.p., stanowiącego 

zbiór przepisów prawnych o różnym charakterze, odnoszących się jednak bezpośrednio do 

postepowania administracyjnego prowadzonego w przedmiocie wydawania decyzji  

o warunkach zabudowy. Zauważyć również należy, że już w samej treści interpretowanego 

przepisu znajdujemy odesłanie do art. 61 ust. 1 pkt 1 i 2u.p.z.p., co dodatkowo wzmacnia 

powyższą argumentację. W konsekwencji, przyjąć należy, że adresatem normy art. 61 ust. 3 

u.p.z.p. jest podmiot właściwy do prowadzenia postępowania administracyjnego 

zmierzającego do wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz wydający tę decyzję, którym 

na gruncie art. 60 ust. 1 pozostawać będzie wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Skoro 

odnalezione zostały elementy pozwalające na ustalenie adresata normy, uzupełnienia na 

obecnym etapie prowadzonej wykładni wymaga również kształtujące się wyrażenie 

normokształtne. Otrzyma ono wobec tego następującąkompozycję: „Wójt, burmistrz, 

prezydent miasta przepisów ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje do linii kolejowych, obiektów 

liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej.” Treść tak skonstruowanego wyrażenia 

normokształtnego, pozwala obecnie łatwiej zauważyć, że adresat w nim określony, czyli 

organ wykonawczy gminy, występuje w podwójnej roli, będąc jednocześnie adresatem normy 

kompetencyjnej, czyli podmiotem, który uzyskuje kompetencję, jak i podmiotem 

podlegającym tej kompetencji
25

.  

Interpretowany przepis, będąc przepisem zrębowym niezupełnym normatywnie, który 

spowodował tym samym konieczność,aby wyrażenie normokształtne zbudowane na jego 

podstawie było uzupełnione o elementy pozwalające na określenie jego adresata, co nastąpiło 

poprzez odnalezienie przepisu określającego tegoż adresata, wymaga jednakowoż oceny  

w zakresie zupełności logicznej. Jak nakazują reguły wykładni stosowane na tym etapie fazy 

rekonstrukcyjnej wykładni derywacyjnej, uzupełnienia logicznego
26

 dokonać należy  

                                                           
24

 Por. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady…, s. 110 oraz 288. 
25

 Taki szczególny przypadek normy kompetencyjnej, jaką zgodnie z poczynionymi ustaleniami jest art. 61 ust. 3 

u.p.z.p. został zauważony w derywacyjnej koncepcji wykładni prawa (por. M. Zieliński, Wykładnia prawa. 

Zasady…, s. 110 oraz 28). 
26

 Według M. Zielińskiego, uzupełnieniem logicznym przepisu jest dodanie niezbędnych relatywizacji, zgodnie  

z (R) REGUŁĄ 8. Z niezupełnością logiczną do czynienia zaś mamy wówczas, „gdy któryś z elementów 

syntaktycznych normatywnych (adresat, okoliczności, zakaz czy zachowanie się) jest zwrotem relatywnym,  
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w odniesieniu do przepisu, w sytuacji, gdy któryś z jego elementów syntaktycznych jest 

zwrotem relatywnym w tym znaczeniu, że aby móc przypisać mu sens w ujęciu logicznym
27

, 

koniecznym jest dodanie do niego adekwatnego wyrażenia językowego
28

. W odniesieniu do 

interpretowanego przepisu, elementy syntaktycznekształtu słownego to „Przepisów ust. 1 pkt 

1 i 2 nie stosuje się (n/z + Z) do linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń 

infrastruktury technicznej (O).” Stwierdzić wobec tego należy, że wszystkie elementy 

syntaktyczne posiadają logiczny sens i nie są zwrotami relatywnymi. Ta decyzja 

interpretacyjna uzasadniona jest następującą konstatacją. Dokonano uzupełnienia 

normatywnego i uzyskana informacja o adresacie normy, w sposób dostatecznie 

jednoznacznyokreśla go obecnie w wyrażeniu normokształtnym, jako „wójta, burmistrza, 

prezydenta”. Elementem syntaktycznym przepisu, pozwalającym na dostatecznie jasne 

określenie nakazu oraz zachowania się adresata normy jest „Przepisów ust. 1 pkt 1 i 2 nie 

stosuje się”. Okoliczność zaś, w której adresat ma nakazane określone zachowanie, opisana 

została poprzez element syntaktyczny „do linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń 

infrastruktury technicznej.” 

Na tym etapie wykładni derywacyjnej, zgodnie z kolejną jej dyrektywą należy 

stwierdzić, że skoro dokonane zostało wskazane powyżej uzupełnienie normatywne 

wyrażenia normokształtnego, a przepis zrębowy jest zupełny logicznie, przepis dotychczas 

interpretowany uznać należy za przepis centralny
29

 i przeanalizować, czy jest on treściowo 

pełny.  

Po przeprowadzonej weryfikacji tekstu u.p.z.p. przyjmuję, że w tekście prawnym, w 

którym znajduje się interpretowany przepis, nie występują przepisy modyfikujące jego treść. 

Tym samym, w oparciu otaką decyzję interpretacyjną, stwierdzam, że przepis art. 61 ust. 3 

u.pz.p. jest przepisem centralnym zupełnym treściowo, a faza rekonstrukcyjna derywacyjnej 

koncepcji wykładni jest zakończona. 

                                                                                                                                                                                     
tj. wymagającym dodania jakiegoś zwrotu, by uczynić go w pełni sensownym, bo w pełni składnym, np. 

relatywnym zwrotem w tym sensie jest zwrot „wierzyciel (czyj)”, „dług (czyj)”, „żądający (czego)” (tak  

M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady…, s. 105). Wskazać również należy, że uzupełnienia logiczne, 

znajdować się mogą tak w samej treści przepisu zrębowego, jak i w przepisach, do których on odsyła, zgodnie z 

(R) Wskazówką 11. Zarówno przepisy uzupełniające normatywnie jak i logicznie, mogą znajdować się w innych 

przepisach, usytuowanych w ramach danego aktu normatywnego przed lub za przepisem zrębowym, zgodnie z 

(R) Wskazówką 12 (por. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady…, s. 289).  
27

 Wedle koncepcji derywacyjnej, niezupełność logiczna występuje wtedy, gdy któryś z elementów 

syntaktycznych normatywnych jest zwrotem relatywnym, wymagającym dodania jakiegoś uzupełniającego 

zwrotu, aby stał się sensownym np. „kupujący (co)”, „dług (czyj)”, „zobowiązanie (czyje, do czego)” (por. M. 

Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady…, s. 105). 
28

 Por. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady…, s. 105 oraz 289. 
29

 Za przepis centralny treściowo pełny uważany jest zaś taki przepis, w stosunku do którego tekst prawny  

w którym się on znajduje, nie przewiduje przepisów modyfikujących jego treść. 
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Wobec powyższego, przepis art. 61 ust. 3 u.p.z.p. podlegał będzie dalszejwykładni w 

ramach percepcyjnej fazy derywacyjnej wykładni prawa. 

Na początku fazy percepcyjnej, interpretator dysponuje wyrażeniem normokształtnym 

uzyskanym na skutek zakończenia czynności interpretacyjnych fazy rekonstrukcyjnej. Wobec 

tego, warto w tym miejscu po raz kolejny wskazać na kształt wyrażenia normokształtnego 

skonstruowanego w oparciu o treść art. 61 ust. 3 u.p.z.p.: „Wójt, burmistrz, prezydent miasta 

przepisów ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje do linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń 

infrastruktury technicznej.” Wyrażenie to jest na obecnym etapie zupełne normatywnie, 

zawierając wszystkie elementy normy, zupełne logicznie oraz zmienione względem kształtu 

słownego przepisu art. 61 ust. 3 u.p.z.p. Obecnie, wyrażenie nie zawiera już bowiem zaimka 

zwrotnego „się”, którego eliminacja nastąpiła poprzez uzupełnienie wyrażenia normatywnego 

w drodze uzupełnienia normatywnego wskazującego na adresata normy postepowania, a jego 

obecność tym samym okazała się zbędna. Powyższe wskazuje na prawidłowość wyrażenia 

normokształtnego, które w chwili obecnej jest przystosowane do procesu wykładni fazy 

percepcyjnej
30

. 

Jak już wiadomo, faza percepcyjna wykładni zmierza do osiągnięcia percepcji finalnej 

i stanowi zwieńczenie interpretacji, polegając na kończącym proces interpretacji ostatecznym 

odczytaniu danego zwrotu jako posiadającego określony sens, czyli na adekwatnym 

zrozumieniu określonego komunikatu nadanego w tekście prawnym przez prawodawcę
31

. 

Zgodnie z pierwszą zasadą wykładni fazy percepcyjnej, na początku tej fazy należy 

ustalić sens wyrażenia normokształtnego poprzez ostateczne ustalenie znaczeń wszystkich 

jego zwrotów składowych. Tymi zwrotami składowymi pozostają bądź poszczególne słowa, 

bądź zbitki słowne, przy czym wyrazem pojedynczym jest ten, który nie posiada dopełnienia. 

W odniesieniu do pojedynczego wyrazu, poszukiwanie jego znaczenia odbywa się w oparciu 

                                                           
30

 Por. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady…, s. 105 oraz 289. 
31

 Tak K. Płeszka, Wykładnia…, s. 158 i n. Okoliczność, że komunikacja między prawodawcą a podmiotami 

podległymi prawu, odbywa się za pośrednictwem języka tekstów aktów normatywnych, uzasadnia przyjęcie jako 

podstawowych, językowych dyrektyw interpretacyjnych. Kolejność zastosowania dyrektyw wykładni 

przyjmowana w derywacyjnej koncepcji wykładni jest kolejnością tradycyjną. Por. K. Płeszka, Wykładnia…, s. 

158 i n. Zatem najpierw podjąć próbę uzyskania jednoznaczności wyrażenia za pomocą językowych dyrektyw 

interpretacyjnych, a w przypadku, gdy ich zastosowanie nie będzie skutkować uzyskaniem dostatecznej 

jednoznaczności językowej wyrażenia, wówczas dopiero posłużyć się można wykładnią systemową i 

funkcjonalną (zob. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady…, s. 105 oraz 297). W przypadku zaś osiągniecia 

jednoznaczności językowej, zastosowanie dyrektyw wykładni funkcjonalnej również pozostawać będzie 

uzasadnionym, z uwagi zarówno na konieczność wzmocnienia wykładni dokonanej na gruncie językowych 

dyrektyw wykładni, jak i z uwagi na zintegrowany charakter derywacyjnej koncepcji wykładni prawa, 

nakazujący uwzględniać powszechną w naszej kulturze prawnej chronologię dyrektyw interpretacyjnych w 

procesie prowadzonej wykładni (por. M. Zieliński, M. Zirk-Sadowski, Klaryfikacyjność i derywacyjność w 

integrowaniu polskich teorii wykładni prawa, RPEiS 2011, z. 2, s. 108 oraz M. Zieliński, Derywacyjna 

koncepcja wykładni jako koncepcja zintegrowana, RPEiS 2006, z. 3, s. 93–101). 
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o sformułowane dyrektywy wykładni, podczas gdy w przypadku wyodrębnienia zbitki 

słownej, w pierwszej kolejności należy poszukiwać znaczenia wprost dla całej takiej grupy 

wyrazów, a dopiero w przypadku nieodnalezienia dla niej takiego znaczenia, przystąpić 

winno się do ustalania znaczeń dla każdego z wyrazów odrębnie
32

. Aby odnaleźć znaczenie 

zwrotów składowych wyrażenia normokształtnego, należy – jak wskazano powyżej –posłużyć 

się dyrektywami wykładni językowej. W tym celunależy zbadać, czy w tekście prawnym, w 

którym znajduje się interpretowany przepis, istnieje definicja legalna wyrazu czy też danej 

zbitki słownej. W tym miejscu autorka wskazuje, że jakkolwiek uznaje konieczność ustalenia 

znaczenia wszystkich zwrotów składowych wyrażenia normokształtnego, to z uwagi na 

tematykę niniejszej pracy oraz konieczność zachowania zasadniczych jej proporcji 

objętościowych, ustalenie znaczenia zwrotów składowych: „wójt”, „burmistrz”, „prezydent 

miasta”, „przepisów ust. 1 pkt 1 i 2”, „nie stosuje”, „do”, „linii kolejowych”, „obiektów 

liniowych”, „i”, „urządzeń infrastruktury technicznej”, przedstawione zostanie w ramach 

przypisu do głównego nurtu rozważań, co stanowiąc jedynie zabieg o technicznym 

charakterze, nie wpłynie na samą prawidłowość prowadzonej wykładni
33

. 

                                                           
32

 Por. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady…, s. 105 oraz 291. 
33

 Pierwszym słowem wyrażenia normokształtnego, a zarazem pierwszym, jakie podlegać będzie czynnościom 

podejmowanym w toku wykładni na tym jej etapie będzie słowo „Wójt”. Fakt, że pierwszą literą wyrazu jest 

duża litera, jako podyktowany gramatycznymi zasadami rozpoczynania zdań od takiej właśnie litery, nie będzie 

wpływał na prowadzoną wykładnię. W myśl zasad właściwych dla prowadzonej fazy percepcyjnej, koniecznym 

jest obecnie rozpoczęcie poszukiwania definicji legalnych słowa „wójt”. W tym miejscu wskazać należy na 

zasadniczą kwestię, jaką w sytuacji poszukiwania definicji legalnej wyrażenia, stanowi problematyka mocy 

wiążącej definicji legalnych zawartych w ustawach i aktach wykonawczych. Nie powinno w tym kontekście 

budzić wątpliwości wskazanie, że tematyka ta pozostaje ściśle związana z zasadami techniki prawodawczej, 

uregulowanymi w r.z.t.p. (tak M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady…, s. 188). I tak, pierwszorzędne 

znaczenie zdaje się posiadać § 147 ust. 1 r.z.t.p., zgodnie z którym, jeśli ustawa lub inny akt normatywny ustala 

znaczenie danego określenia w drodze definicji, w obrębie tych aktów normatywnych nie można posługiwać się 

innymi znaczeniami dla takiego określenia. Nadanie innego znaczenia pojęciu, które posiada definicję legalną, 

możliwe jest bowiem jedynie poprzez wyraźne określenie w danym akcie normatywnym takiego innego 

znaczenia oraz ustalenie zakresu jego odniesienia (zob. § 147 ust. 2 r.z.t.p.) Równocześnie, co do zasady, w 

aktach normatywnych o randze niższej niż ustawy, nie można zamieszczać definicji legalnych pojęć 

występujących w ustawach upoważniających do ich wydania, przy czym podkreślić należy, że dotyczy to tak 

definiowania już zdefiniowanych w akcie ustawowym pojęć, jak i formułowania definicji pojęć, które 

jakkolwiek nie posiadają definicji legalnej w ustawie, jednakowoż występują w jej tekście. Dopuszczalne jest to 

jedynie w przypadku wyraźnego upoważnienia ustawowego, obejmującego swym zakresem tak umocowanie do 

wydania samego aktu wykonawczego, jak i do wprowadzenia w jego drodze definicji legalnej na poziomie pod 

ustawowym (por. § 149 r.z.t.p.) W konsekwencji, stwierdzić wypada, że w przypadku braku takiego 

upoważnienia, definicje legalne zawarte w akcie normatywnym, wiążą również w obrębie aktów wykonawczych 

wydawanych na jego podstawie (tak M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady…, s. 188). Zasada ta pozostaje w 

ścisłym związku z hierarchiczną budową polskiego systemu źródeł prawa, znajdującą swe umocowanie w art. 

92–94 oraz 7 Konstytucji (szerzej na ten temat por. G. Wierczyński, Załącznik @1 § 149 [w:] Komentarz do 

rozporządzenia w sprawie "Zasad techniki prawodawczej", [w:] Redagowanie i ogłaszanie aktów 

normatywnych. Komentarz, wyd. II, Wolters Kluwer 2016). Warto w tym miejscu wskazać również na regulację 

§ 8 i § 10 r.z.t.p., które konstytuują zasadę wewnętrznej konsekwencji terminologicznej aktów prawnych (tak G. 

Wierczyński, Załącznik @1 § 9. W: Komentarz do rozporządzenia w sprawie "Zasad techniki prawodawczej", 

[w:] Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, wyd. II. Wolters Kluwer, 2016), nakazując 

stosowanie definicji legalnej zawartej w kodeksach bądź ustawach określanych jako „prawo” w pozostałych 
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ustawach danej dziedziny oraz zakazując oznaczania jednakowymi określeniami różnych pojęć. Jak wskazuje M. 

Zieliński, dopuszczalną pozostaje jednak sytuacja, w której z uwagi na zaistnienie wyjątkowej sytuacji, 

odstąpienie od takiej kodeksowej definicji legalnej w ramach ustawy będzie uzasadnione oraz dopuszczalne. 

Wówczas jednak, koniecznym będzie odpowiednie zasygnalizowanie takiego odstąpienia, które przybrać może 

postać posłużenia się zwrotem „w rozumieniu niniejszej ustawy (….)” (por. M. Zieliński, Wykładnia prawa. 

Zasady…, s. 188). Dodatkowo, w kontekście zasięgu obowiązywania definicji legalnych, zwrócić należy 

również uwagę na aspekty związane z ich obowiązywaniem w ramach danego aktu normatywnego, w których 

definicje te występują. W oparciu o regulacje § 150 r.z.t.p. sformułować można następujące zasady. Po pierwsze, 

w przypadku umieszczenia definicji legalnej w przepisach ogólnych danej ustawy, zasięgiem jej obowiązywania 

pozostawać będzie cała treść tej ustawy oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie. Po drugie, 

umieszczenie definicji legalnej w ramach przepisów ogólnych określonej jednostki redakcyjnej np. księdze, 

przesądza o obowiązywaniu takiej definicji w odniesieniu nie do całego aktu normatywnego, li tylko w 

odniesieniu do konkretnej jednostki redakcyjnej, w której znajduje się definicja legalna. Po trzecie zaś, jeśli 

definicja legalna obowiązywać ma jedynie w odniesieniu do danego zespołu przepisów, umieszczona ona winna 

zostać w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Powyższe spostrzeżenia pozostają w zgodzie z zasadami derywacyjnej 

koncepcji wykładni odnośnie mocy wiążącej definicji legalnych. Stwierdzić należy, że wśród przepisów u.p.z.p. 

nie znajduje się żaden, który stanowiłby definicję legalną słowa „wójt”. Skoro tak, należy poszukiwać definicji 

legalnej w kodeksie regulującym problematykę objętą u.p.z.p. Jakkolwiek w przyjętym momencie 

interpretacyjnym, w polskim porządku prawnym nie ma regulacji kodeksowej, która bezpośrednio regulowałaby 

kwestie planowania i zagospodarowania przestrzennego, jak i takowej regulacji, która regulowałyby kwestie 

związane z prowadzeniem procesu budowlanego, postepowanie regulowane w u.p.z.p., co do zasady, toczy się 

na podstawie przepisów k.p.a. Wynika to przede wszystkim z zakresu regulacji, jaki został określony w art. 1 

k.p.a., jak i z licznych odwołań bezpośrednio do tej właśnie regulacji, znajdujących się w treści samej u.p.z.p. 

Wskazać wypada na następujące spośród nich: art. 24 ust. 1 u.p.z.p., art. 53 ust. 2, 2a, 5, 7 i 8 u.p.z.p. oraz art. 65 

ust. 3 u.p.z.p. Odwołując się do treści k.p.a., jako że musi ona być aktualną w przyjętym momencie 

interpretacyjnym, posługiwać się będę tekstem jednolitym, opublikowanym w Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 wraz 

ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby 

fizycznej (Dz. U. poz. 1629) oraz ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 60 z późn. zm.) i ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie 

niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. poz. 730). W myśl art. 1 pkt 1 k.p.a., w brzmieniu aktualnym dla 

przyjętego momentu interpretacyjnego, normuje on postępowanie przed organami administracji publicznej w 

należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji 

administracyjnych albo załatwianych milcząco. Organami administracji publicznej są zaś zgodnie z art. 5 § 2 pkt 

3 k.p.a. ministrowie, centralne organy administracji rządowej, wojewodowie, działające w ich lub we własnym 

imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu 

terytorialnego oraz organy i podmioty wymienione w art. 1 pkt 2 k.p.a. Tymi organami są organy państwowe 

oraz inne podmioty, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw 

indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco (por. art. 5 § 2 

pkt 3 k.p.a. w zw. z art. 1 pkt 2 k.p.a.) Odszukanie zaś znaczenia słowa „wójt” następuje poprzez sięgnięcie do 

zawartej w art. 5 § 2 pkt. 6 k.p.a. definicji legalnej pojęcia organy jednostek samorządu terytorialnego, 

stanowiącej, że są nimi organy gminy, powiatu, województwa, związków gmin, związków powiatów, wójt, 

burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa oraz kierownik służb, inspekcji i straży 

działających w imieniu wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty lub marszałka województwa, a ponadto 

samorządowe kolegia odwoławcze. Sięgając z kolei do aktualnej na moment interpretacyjny u.s.g., w brzmieniu 

aktualnym dla przyjętego momentu interpretacyjnego, która stanowi podstawową regulację dotyczącą samorządu 

terytorialnego, jednocześnie wyznaczając zakres dla unormowań lokalnych (zob. wyrok NSA w Warszawie  

z dnia 4 kwietnia 1996 r., II SA 3174/95, LEX nr 29215), odnajdujemy art. 11 a ust. 1 u.s.g., który stwierdza, że 

organami gminy są rada gminy oraz wójt (burmistrz, prezydent miasta). Równocześnie w art. 26 ust. 1 u.s.g. 

znajdujemy regulację stanowiącą, że organem wykonawczym gminy jest wójt. W analizowanym kontekście 

warto wskazać na różne znaczenia przypisywane pojęciu gmina, które jednak na potrzeby prowadzonej wykładni 

rozumiane będzie jako jednostka samorządu terytorialnego najniższego szczebla (szerzej na temat wielości 

znaczeń nadawanych pojęciu gmina zob. J. Dobkowski, Wielopostaciowość gminy w prawie polskim [w:] D.R. 

Kijowski (red.), A. Miruć (red.), A. Suławko-Karetko, Jakość prawa administracyjnego. Tom I, Warszawa 2012, 

s. 253–272). W myśl zasady sformułowanej na potrzeby prowadzenia percepcyjnej fazy wykładni derywacyjnej, 

w przypadku odnalezienia definicji legalnej wyrażenia, jeszcze przed uwzględnieniem jej znaczenia, należy 

poddać ją wykładni, która jednak nie może nigdy doprowadzić do przełamania językowo jednoznacznego jej 
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sensu (por. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady…, s. 105 oraz 293). W tym celu należy określić rodzaj 

definicji legalnej. Tym samym uznaję, że każda z przywołanych powyżej definicji, a to definicja organu 

administracji publicznej, jednostki samorządu terytorialnego oraz organu gminy, pozostają definicjami 

zakresowymi, wskazującymi na kilka podmiotów, które w zależności od kontekstu prawnego, mogą oznaczać 

każdy z tych podmiotów samodzielnie. Jako że, wszystkie definicje posiadają charakter zamknięty, wskazując 

enumeratywnie konkretne podmioty, a w doktrynie przedmiotu panuje jednolitość w odniesieniu do pojmowania 

wyrażenia „wójt”, jako organu wykonawczego administracji publicznej, czyli jednostki samorządu 

terytorialnego, jaką jest gmina (zob. E. Ura, Wójt, zarząd powiatu i zarząd województwa jako organy 

wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego – porównanie ich statusu prawnego[w:]M. Stec (red.), K. 

Małysa-Sulińska (red.), Pozycja ustrojowa organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, 

Warszawa 2014, s. 13 i n. a także szeroka publikacja A. Szewc, i T. Szewc 2. Wójt jako organ wykonawczy 

gminy [w:] Wójt, burmistrz, prezydent miasta. ABC, 2006 oraz J. Zimmermann, Prawo administracyjne, 

Warszawa 2012, s. 207), stwierdzając jednocześnie, że wyrażenie „wójt”, posiada przymiot jednoznaczności, 

zgodnie z regułami wykładni derywacyjnej, przyjmuję takie właśnie jego rozumienie. Kolejnym wyrażeniem, 

jakie winno podlegać czynnościom interpretacyjnym celem ustalenia jego znaczenia jest słowo „burmistrz”, a 

kolejno zbitka słowna „prezydent miasta”. W tym miejscu stwierdzić należy, że powyższe postępowanie 

interpretacyjne, przeprowadzone w odniesieniu do wyrażenia „wójt” może zostać uznane za adekwatne w 

zakresie wskazań definicyjnych zawartych w art. 5 § 2 pkt 3 i 6  k.p.a. tak dla wyrażenia „burmistrz” jak i 

„prezydent miasta”. Wskazać również należy, że zgodnie z treścią art. 11 a ust. 3 u.s.g., ilekroć w treści tej 

ustawy mowa jest o „wójcie”, należy przez to rozumieć także „burmistrza” oraz „prezydenta miasta”. Skro tak, 

to również pozostałe ustalenia odnoszące się do wyrażenia „wójt” należy uznać za odpowiadające wyrażeniu 

„burmistrz” oraz „prezydent miasta”. Następną zbitką słowną, której znaczenie przychodzi ustalić, jest 

wyrażenie „przepisów ust. 1 pkt 1 i 2”. Jako że ani u.p.z.p., ani k.p.a. ani też żaden inny akt normatywny, w tym 

również r.z.p.t. w brzmieniu aktualnym na obrany moment interpretacyjny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283), nie 

zawierają definicji przepisu, przyjąć należy jego znaczenie ustalone w języku prawniczym (por. M. Zieliński, 

Wykładnia prawa. Zasady…, s. 105 oraz 294). Tym samym, przepis winien być rozumiany, jako jednostka 

redakcyjna tekstu prawnego (zob. np. orzeczenie TK z 3 listopada 1992 r., K 12/92, LEX nr 25222; wyrok TK z 

9 czerwca 2003 r., SK 5/03, LEX nr 80193). Stąd, przyjęte znaczenie wskazanej zbitki wyrazów to jednostka 

redakcyjna tekstu prawnego wskazana w ust. 1 pkt 1 i 2 art. 61 u.p.z.p. Zbitka słowna „nie stosuje”, nie znajduje 

również swojej definicji legalnej w aktualnym na przyjęty moment interpretacyjny systemie aktów prawnych. 

Wobec tego, po raz kolejny na obecnym etapie wykładni posłużyć się należy odniesieniem do języka 

prawniczego. W pierwszej kolejności wskazać należy i przyjąć, że wyrażenie „nie stosuje” stanowi negacyjną 

formę czasownika „stosuje”, będącego czasownikiem w postaci imiesłowu przymiotnikowego w formie 

gramatycznej trzeciej osoby liczby pojedynczej, w czasie teraźniejszym, o rodzaju męskoosobowym oraz w 

trybie rozkazującym. W doktrynie przedmiotu znaleźć można wiele wypowiedzi odnoszących się do pojęcia 

„odpowiedniego stosowania”, którym to pojęciem zwykł się posługiwać ustawodawca celem osiągnięcia stanu 

kondensacji aktów prawnych poprzez kondensację norm w przepisach. Posłużenie się w przepisie prawnym 

określeniem "odpowiednie stosowanie" w odniesieniu do innego przepisu, wskazuje konieczność oceny w 

każdym przypadku, czy taki przepis, ze względu na jego charakter i cel jaki ma być osiągniętym poprzez 

odpowiednie go zastosowanie, jest adekwatny do sytuacji normowanej przepisem odsyłającym (zob. S. 

Grzybowski, S. Grzybowski (red.), System prawa cywilnego, t. 1, Wrocław 1985, s. 114; J. Nowacki, 

„Odpowiednie” stosowanie przepisów prawa, PiP 1964/3, s. 367 i 368; W. Piątek, Zarządzenia w postępowaniu 

sądowoadministracyjnym, ZNSA, 2012, nr 6. s. 52–63; por. również wyrok NSA w Warszawie z dnia 12 

czerwca 2018 r., I OSK 1803/15, LEX nr 2514146; wyrok NSA z dnia 14 marca 2018 r., II GSK 317/16, LEX nr 

2480761). A contrario przyjąć wobec powyższego należy, że „stosowanie” oznacza stosowanie danej regulacji w 

sposób automatyczny i bezpośredni.  Wobec tego, znaczenie wyrażenia „nie stosuje” zostaje przyjęte, jako 

oznaczające zakaz bezpośredniego zastosowania regulacji wskazanych w poprzednim analizowanym wyrażeniu, 

czyli „przepisów ust. 1 pkt 1 i 2”. Odnośnie słowa „do”, stwierdzić zaś należy, że stanowi ono przyimek prosty, 

który w połączeniu z następującym po nim rzeczownikiem w postaci „linii kolejowych”, tworzy łącznie 

wyrażenie przyimkowe, którego celem jest ukazanie relacji pomiędzy czynnością „nie stosuje” i rzeczownikiem 

„linii kolejowych”. Przechodząc do określenia znaczenia kolejnej już zbitki słownej, w postaci „linii 

kolejowych”, stwierdzam, że jest ona skonstruowana z rzeczownika „linii” oraz dopełniającego go przymiotnika 

„kolejowych”. W myśl obowiązujących dyrektyw wykładni, postępowanie interpretacyjne należy w takim 

przypadku rozpocząć od podjęcia próby ustalenia znaczenia dla całej zbitki słownej, a dopiero w przypadku 

nieuzyskania zadowalających efektów, w odniesieniu do poszczególnych słów je formujących. Stwierdzić w 

konsekwencji należy, że u.p.z.p. w przyjętym momencie interpretacyjnym nie zawiera definicji legalnej 

wyrażenia „linie kolejowe”, posługując się nim jednakowoż (por. art. 15 ust 3 pkt 4 b u.p.z.p., art. 37a ust. 8 

u.p.z.p. oraz stanowiący przedmiot prowadzonej wykładni art. 61 ust. 3 u.p.z.p.) Stąd, konieczną jest 

weryfikacja, czy wyrażenie to posiada definicje legalną, znajdującą się w kodeksie regulującym problematykę 
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Zwrotem składowym interpretowanego wyrażenia normokształtnego o 

kluczowymcharakterze dla niniejszej pracy,pozostaje zbitka słownao formie „urządzeń 

infrastruktury technicznej”. Wyniki zaś przeprowadzonej interpretacji posiadają zasadnicze 

                                                                                                                                                                                     
objętą u.p.z.p. lub kolejno, w innej ustawie uznanej za podstawową dla danej dziedziny. W przypadku jej 

odnalezienia, definicję taką należy uwzględnić. Powyżej sformułowana uwaga, odnośnie braku w przyjętym 

momencie interpretacyjnym obowiązanego kodeksu, który regulowałby kwestie planowania i zagospodarowania 

przestrzennego, pozostaje aktualna dla stwierdzenia zaistnienia konieczności poszukiwania definicji legalnej w 

innym akcie normatywnym o randze ustawy. Ścisły związek pomiędzy regulacjami u.p.z.p. a pr.bud. uzasadnia 

przywołanie aktualnego na moment interpretacyjny art. 3 pkt 3a pr.bud., w treści aktualnej na obrany moment 

interpretacyjny, który zawiera definicję legalną pojęcia obiekt liniowy, zgodnie z którą jest to obiekt budowlany, 

którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, 

wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, 

umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym 

kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego. 

Przywołany przepis nie stanowi definicji legalnej wyrażenia „linia kolejowa”, jednakże analizując jego treść, 

natrafiamy na to właśnie wyrażenie, jako jeden z elementów definicji treściowej, uzupełnionej jednak przez 

definicję zakresową niepełną, sformułowaną odnośnie pojęcia „obiekt liniowy” w art. 1 u.t.k. aktualnej na 

obrany moment interpretacyjny. Definicje treściowe to takie, które posiadają strukturę A to B o cechach C lub A 

to B. Definicjami zakresowymi są zaś definicje, których struktura ukształtowana jest jako A to B lub C lub D. 

Równocześnie definicje zakresowe mogą posiadać charakter pełnych lub niepełnych (z uwagi na 

charakterystyczny zwrot „w szczególności”) (bliżej na ten temat zob. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady…, 

s. 293). Przywołany art. 1 wskazuje w pkt. 5, że dotyczy ona szczególnych zasad i warunków przygotowania 

inwestycji dotyczących linii kolejowych, w tym warunków lokalizacji i nabywania nieruchomości na ten cel oraz 

organów właściwych w tych sprawach, opisując w ten sposób jeden z obszarów objętych regulacją tego aktu 

normatywnego. Tym samym uznać należy u.t.k., za jedną z podstawowych ustaw dla procesu budowlanego linii 

kolejowych. W art. 4 pkt. 2 u.t.k. odnaleźć można poszukiwaną definicję legalną wyrażenia „linia kolejowa”, 

którą w świetle przywołanego przepisu stanowi wyznaczona przez zarządcę infrastruktury droga kolejowa 

przystosowana do prowadzenia ruchu pociągów. Uznaję niniejszą decyzję za definicję treściową, co 

uzasadniania zweryfikowanie, czy obok definicji treściowej znajduje się definicja zakresowa, stanowiąca o 

rozwinięciu definicji treściowej oraz jej upraktycznieniu (por. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady…, s. 293). 

W konsekwencji, wskazać należy na definicję legalną zarządcy infrastruktury zawartą w art. 4 pkt 7 u.t.k., 

którym jest podmiot odpowiedzialny za zarządzanie infrastrukturą kolejową albo, w przypadku budowy nowej 

infrastruktury, podmiot, który przystąpił do jej budowy w charakterze inwestora; zadania zarządcy infrastruktury 

mogą wykonywać różne podmioty. Dodatkowo, zgodnie z definicją legalną drogi kolejowej, zwartą w art. 4 pkt 

1a u.t.k., jest ona torem kolejowym albo torami kolejowymi wraz z elementami wymienionymi w pkt 2–12 

załącznika nr 1 do u.t.k., o ile są z nimi funkcjonalnie połączone, niezależnie od tego, czy zarządza nimi ten sam 

podmiot. Pod pojęciem pociągu, zgodnie z art. 4 pkt 1e u.t.k., ustawodawca rozumie zaś pojazd kolejowy albo 

skład pojazdów kolejowych, który spełnia wymagania określone dla pociągu i któremu zarządca infrastruktury 

nadał status pociągu. Wszystkie definicje spośród wskazanych powyżej, jako uzupełniające definicję treściową 

wyrażenia „linia kolejowa”, są definicjami zakresowymi pełnymi. Wobec powyższego, stwierdzam 

jednoznaczność interpretowanego zwrotu „linia kolejowa”, poprzez który należy rozumieć wyznaczony przez 

podmiot odpowiedzialny za zarządzanie infrastrukturą kolejową albo, w przypadku budowy nowej 

infrastruktury, podmiot, który przystąpił do jej budowy w charakterze inwestora (zadania zarządcy infrastruktury 

mogą wykonywać różne podmioty) tor kolejowy albo tory kolejowe wraz z elementami wymienionymi w pkt 2–

12 załącznika nr 1 do u.t.k., o ile są z nimi funkcjonalnie połączone, niezależnie od tego, czy zarządza nimi ten 

sam podmiot, przystosowane do prowadzenia ruchu pojazdów kolejowych albo składu pojazdów kolejowych, 

które spełniają wymagania określone dla pociągu i którym zarządca infrastruktury nadał status pociągu. 

Odnośnie zaś pojęcia „obiekt liniowy”, przyjęte zostaje jego rozumienie zgodne z art. 3 pkt 3a pr.bud., 

przywołane powyżej. Kolejnym wyrażeniem, dla którego koniecznym jest odnalezienie zakresu znaczeniowego, 

jest wyraz „i”. Stwierdzam, że stanowi on spójnik, będący nieodmienną część mowy. Dalsza interpretacja 

wyrażenia winna odbywać się wobec tego na gruncie zasad logiki (por. M. Zieliński, Wykładnia prawa. 

Zasady…, s. 295). Tym samym, wyrażenie „i” uznać należy za funktor nazwotwórczy o argumentach 

zdaniowych (por. Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 1998, s. 86). W kontekście skonstruowanego 

wyrażenia normokształtnego uznać należy, że użyty on został w znaczeniu enumeracyjnym, wskazującym na 

zaliczenie przedmiotów znajdujących się przed nim i za nim do jednej klasy. ,w stosunku do której istnieje zakaz 

bezpośredniego zastosowania „przepisów ust. 1 pkt 1 i 2”. Takie znaczenie interpretowanego wyrażenia zostaje 

tym samym przyjęte.  
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znaczenie, bowiem w zależności od ustalonego rozumienia tego pojęcia, farma fotowoltaiczna 

zostanie zaliczona bądź też wyłączona z kategorii urządzeń infrastruktury technicznej, co  

w konsekwencji wpłynie na ostateczne konkluzjeodnośniedo kształtu procesu budowlanego 

właściwego dla farm fotowoltaicznych.  

W pierwszej kolejności, stwierdzić zatem należy, że badany zwrot składowy jest 

zbitką słowną, składającą się ze słowa „urządzeń” oraz dopełniających go zwrotów 

„infrastruktury” oraz „technicznej”
34

. Jakkolwiek zbitka słowna zgodnie z 

obowiązującymizasadami gramatyki języka polskiego, występuje w analizowanym wyrażeniu 

normokształtnym w formie dopełniacza,celem zachowania przejrzystości przeprowadzanych 

czynności interpretacyjnych właściwych dla fazy percepcyjnej, w dalszych rozważaniach 

posługiwać się będę formą mianownikową, o postaci „urządzenia infrastruktury technicznej”. 

W oparciu o adekwatne zasady prowadzonej obecnie fazy percepcyjnej wykładni 

derywacyjnej, przystąpić należy w tym miejscu do weryfikacji występowania definicji 

legalnej dla całej zbitki słownej „urządzenia infrastruktury technicznej”. Dopiero bowiem  

w przypadku nieodnalezienia takiej definicji legalnej, uprawnionym będzie poszukiwanie 

znaczenia poszczególnych wyrazów w oparciu o interpretacyjne reguły języka ogólnego
35

. 

Jakkolwieku.p.z.p. nie zawiera definicji legalnej analizowanego pojęcia 

w stanowiącym słowniczek ustawowy art. 2 u.p.z.p., rozważyć należy, czy brak jest takiej 

definicji również w kolejnych jej przepisach.  I tak, niezależnie od treści interpretowanego 

przepisu art. 61 ust. 3 u.p.z.p., interpretowane pojęcie odnajdujemy jużw treści art. 2 u.p.z.p., 

który stanowiąc definicję agregatową wielu pojęć na potrzeby u.p.z.p., w pkt 12 

przywołanego przepisu, jako definiendum wskazującna działkę budowlaną, w definiensie 

pojęcia wskazuje na „nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy 

geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury 

technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych 

przepisów i aktów prawa miejscowego”. Wynikającymi z odrębnych przepisów wymogami 

realizacji obiektów budowlanych pozostają przede wszystkim aktualne na obrany moment 

interpretacyjnyrozporządzenia, wydane przez właściwych ministrów na mocy upoważnienia 

ustawowego, sformułowanego w art. 7 ust. 2pr.bud.
36

 oraz te ustawy, które w swej treści 

                                                           
34

 Por. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady…, s. 291. 
35

 Tak M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady…, s. 190. 
36

 Na obrany moment interpretacyjny są to: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii 

kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1876); rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1175); rozporządzenie Ministra Obrony 
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Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 113); rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 2285); 

rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne 

służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 282); rozporządzenie 

Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 

363); rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, 

służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 183); rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 

1744 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. poz. 680); rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 331); 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 

329); rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

(Dz. U. poz. 858); rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. poz. 

857); rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 

856); rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. 

poz. 867); rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 

186); rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe 

dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1018); 

rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. poz. 926); rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640); rozporządzenie 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie  

i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 528); rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze  

i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 472); rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 181); rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 

grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej  

i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1479); rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. poz. 1289); rozporządzenie 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

(Dz. U. poz. 608); rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 

2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 560); rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 144, poz. 859); rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. Nr 239, poz. 1597); rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
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budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 115, poz. 773); rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 

kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 65, poz. 407); rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1  

kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących 

autostrad płatnych (Dz. U. Nr 65, poz. 409); rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 65, poz. 408); rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 108, poz. 907); rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461); rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 228, poz. 

1514); rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238  

z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 178, poz. 1098); rozporządzenie 

Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 61, poz. 

380); rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe 

dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 240, poz. 

1753); rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579); 

rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu 

ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1853 z późn. zm.); 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864  

z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 

1156); rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 1191); rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 270); rozporządzenie Ministra Gospodarki  

z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów 

naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 8); r.w.t.b.; rozporządzenie Ministra Infrastruktury  

z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. 

Nr 12, poz. 116 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty 

budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 120, poz. 1291); 

rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 listopada 2000 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych  

z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 100, poz. 1082); rozporządzenie Ministra Transportu  

i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124); rozporządzenie Ministra Transportu  

i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987 z późn. zm.); rozporządzenie 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 859 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Transportu  

i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645); rozporządzenie Ministra 

Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 81); rozporządzenie Ministra 
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odnoszą się do technicznych wymogów realizacji obiektów budowlanych, a to pr.bud., u.p.l., 

u.o.p., p.g.g., oraz u.t.k. Stwierdzić należy, iż żadne z rozporządzeń wydanych na podstawie 

art. 7 ust. 2 pr.bud. nie zawiera definicji legalnej pojęcia „urządzenia infrastruktury 

technicznej”, co podyktowanej jest brakiem wprzywołanymprzepisieart. 7 ust. 2 pr.bud. 

upoważnienia do sformułowaniaw aktach o randze podustawowej takiejdefinicji legalnej
37

. 

Podobnie, skonstatować pozostaje brak zamieszczenia definicji legalnej analizowanego 

pojęcia w treści wskazanych powyżej ustaw, czyli pr. bud., u.p.l., u.o.p., p.g.g., oraz u.t.k. 

Niezależnie od powyższego, jednoznacznie wskazać należy, że przywołany przepis art. 2 pkt. 

12 u.p.z.p., w żadnej mierze nie stanowi definicji pojęcia „urządzenia infrastruktury 

technicznej”, li tylko definicję pojęcia „działki budowlanej”, sformułowaną na potrzeby 

planowania i zagospodarowania przestrzennego, posługując się jednakowoż w tym celu 

pojęciem, którego znaczenie poszukiwane jest w obecnej fazie wykładni. 

Równocześnie,w kolejnym pkt. 13 art. 2 u.p.z.p., ustawodawca zdecydował się 

umieścić definicję legalną pojęcia „uzbrojenie terenu”, wskazując, iż należy przez nie 

rozumieć drogi, obiekty budowlane, urządzenia i przewody, o których mowa w art. 143 ust. 2 

u.g.n.Przytoczyć zatem warto treść przepisu art. 143 ust. 2 u.g.n., do którego odsyła 

                                                                                                                                                                                     
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 878); 

rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich 

usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 711); rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  

z dnia 4 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 45, poz. 200); rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 

kwietnia 1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych 

łączności (Dz. U. Nr 50, poz. 271). 
37

 Wskazać należy, że pojęciem „urządzenia infrastruktury technicznej” posłużono się w niektórych 

rozporządzeniach wskazanych w przyp. 36, jakkolwiek nie definiując go. Rozporządzeniami tymi są: 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 2285); 

rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. poz. 680); rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. poz. 857); rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 186); rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty 

budowlane metra i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 144, poz. 859); r.w.t.b.; rozporządzenie Ministra Infrastruktury  

z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. 

Nr 12, poz. 116 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.  

z 2016 r. poz. 124). W tym miejscu, wskazać również wypada, że wskazane rozporządzenia, określające wymogi 

realizacji obiektów budowlanych, określają warunki techniczne, jakie winny być spełnione w trakcie 

prowadzonego procesu budowlanego, w odniesieniu do różnorodnych obiektów budowlanych, których 

spełnienie kontrolowane jest na etapie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. (por. art. 35 ust. 1 pkt 2 pr. 

bud. Bliżej na temat przepisów techniczno-budowlanych zob. Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kruś, Prawo 

zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2012, s. 341 i n.) 
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ustawodawca celem skonstruowania definicji legalnej pojęcia uzbrojenie terenu na potrzeby 

planowania i zagospodarowania przestrzennego, który brzmi „Przez budowę urządzeń 

infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi 

albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, 

elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.” Jakkolwiek bezspornym jest, że w ramach 

u.g.n. ustawodawca posługuje się pojęciem „urządzenia infrastruktury technicznej”, którego 

znaczenie na gruncie u.p.z.p. poszukiwane jest na obecnym etapie prowadzonej wykładni, to 

jednoznacznie wskazać należy, iż poprzez posłużenie się odesłaniem do art. 143 ust. 2 u.g.n. 

celem skonstruowania definicji pojęcia „uzbrojenie terenu” na potrzeby planowania  

i zagospodarowania przestrzennego, ustawodawca w sposób ewidentny wykluczył możliwość 

stosowania tej definicji legalnej dla pojęcia „urządzenia infrastruktury technicznej” na gruncie 

u.p.z.p.
38

Definicje legalne to bowiem w istocie normy prawne, które nakazują przyjmować 

określone znaczenie definiowanych w nich pojęć.Skoro zaś ustawodawca wprowadził 

definicję legalną „uzbrojenia terenu”, które na gruncie u.p.z.p. oznaczać ma drogi, obiekty 

budowlane, urządzenia i przewody, o których mowa w art. 143 ust. 2 u.g.n., to równocześnie 

nie może być mowy o utożsamianiu niezdefiniowanego na gruncie u.p.z.p. pojęcia 

„urządzenia infrastruktury technicznej” z definiendum lub definiensem pojęcia „uzbrojenie 

terenu”. W przypadku bowiem, gdy na gruncie danego aktu normatywnego występuje 

definicja legalna określonego pojęcia, niedopuszczalnym jest posługiwanie się nią na 

potrzeby dookreślenia innego pojęcia. Jedyną zaś możliwością odstąpienia od definicji 

legalnej będzie umieszczenie w innej jednostce redakcyjnej aktu normatywnego, w którym 

dana definicja występuje, innej definicji legalnej danego określenia
39

, z czym nie mamy 

jednak do czynienia odnośnie do pojęcia „urządzenia infrastruktury technicznej” w treści 

u.p.z.p. 

Uzasadnienie dla takiego stanowiskastanowią również zasady zawarte oraz 

wywodzone z § 147 ust. 1 r.z.t.p.Jakkolwiek jedynie pomocniczo powinno się traktować w 

prowadzonej wykładni zasady prawidłowej legislacji, to jednak ichrozumienie, jako zasad 

techniki prawodawczej, wykorzystywanych w toku tworzenia tak całych aktów prawnych, jak 

i poszczególnych przepisów, niewątpliwie ułatwia interpretatorowi przeprowadzenie 

kolejnych jej faz. Mając zatem na uwadze powyższe rozważania, wskazując dodatkowo na 

treść § 10 załącznika do r.z.t.p., zgodnie z którym dla oznaczania jednakowych pojęć używa 

się jednakowych określeń, a różnych pojęć nie oznacza się tymi samymi określeniami, 

                                                           
38

 Por. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady…, s. 189. 
39

 Por. J. Zajadło, Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa, Warszawa 2017, s. 34. 
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przywołując jednocześniezałożeniakoncepcji racjonalnego prawodawcy, w fazie percepcyjnej 

wykładni prowadzonej w odniesieniu do pojęcia „urządzenia infrastruktury technicznej”, 

stwierdzić należy jednoznacznie brak definicji legalnej tego pojęcia w treści u.p.z.p., a zatem i 

konieczność prowadzenia dalszych czynności interpretacyjnych
40

.  

Podsumowując, skoro nie została odnaleziona definicja legalna zwrotu składowego 

wyrażenia normokształtnego, tak w treści u.p.z.p., będącej aktem prawnym zawierającym 

interpretowany przepis, jak i w ustawach uznawanych za podstawowe dla planowania  

i zagospodarowania przestrzennego
41

 oraz w k.p.a.,a nie istnieje akt normatywny będący 

kodeksem, regulującym problematykę planowania i zagospodarowania przestrzennego,  

w którym można by próbować odszukać adekwatnej definicji legalnej, a też upoważnienia do 

wydawania rozporządzeń, zawarte w analizowanych ustawach, nie zawierają w swej treści 

upoważnień do formułowania definicji legalnych interpretowanego pojęcia „urządzenia 

infrastruktury technicznej”, no i wreszcie w sytuacji, w której nie można stwierdzić obecności 

w doktrynie przedmiotu jak i orzecznictwie sadowym jednolitości w odniesieniu do 

rozumienia interpretowanego pojęcia
42

, w myśl dyrektyw fazy percepcyjnej wykładni 

derywacyjnej, uzasadnionym jest w konsekwencji dalsze poszukiwanie znaczenia na gruncie 

reguł języka ogólnego
43

. 

Celem ustalenia znaczenia pojęcia „urządzenia infrastruktury technicznej” należy 

zatem odszukać w słownikach języka polskiego poszczególnych zwrotów składowych 

pojęcia, ponieważ nie występuje w nich ono jako zdefiniowane w całościowej postaci. 

Zalecanym przez autorów derywacyjnej koncepcji wykładni prawa jest przy tym posłużenie 

się kilkoma słownikami ogólnymi, jednojęzycznymi, rejestrującymi słownictwo używane  

w aktualnej polszczyźnie, celem jak najdokładniejszego weryfikowania sensu 

interpretowanych pojęć
44

. 

W konsekwencji, stwierdzić należy, że w Słowniku języka polskiego pod redakcją  

W. Doroszewskiego, pojęcie „urządzenie” zdefiniowane jest, jako zespół elementów, 

                                                           
40

 Na temat interpretacji jak i celowości wprowadzania przez prawodawcę zwrotów niedookreślonych  

i nieostrych, a także funkcji jaką pełnią one w systemie prawa zob. E. Łętowska, Interpretacja a subsumpcja 

zwrotów niedookreślonych i nieostrych. PiP, 2011, nr 7–8. s. 17–29 oraz M. Zieliński, Wykładnia prawa. 

Zasady…, s. 155 in. 
41

 Por. aktualne na moment interpretacyjny p.g.g., p.g.k., p.o.ś, pr.bud., pr.energ., pr.wod., u.d.p., u.g.n., 

u.o.g.r.l., u.o.p., u.o.z.o.z., u.u.i.ś. 
42

 Bliżej na temat braku jednolitego stanowiska w odniesieniu do znaczenia pojęcia „urządzenia infrastruktury 

technicznej” por. podrozdział 3.4. Farma fotowoltaiczna jako urządzenie infrastruktury technicznej. 
43

 Tak M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady…, s. 295. Wskazać należy, że charakterystycznym postulatem 

derywacyjnej koncepcji wykładni prawa, jest odwoływanie się w toku prowadzonej wykładni do reguł języka 

ogólnego, nie zaś reguł języka potocznego (por. A. Choduń, Leksyka tekstów aktów prawnych, RPEiS, 2006, 

zeszyt 4, s. 28 i 29). 
44

 Tamże. 
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przyrządów stanowiących pewną całość, wykonujących określone czynności, ułatwiających 

pracę, mechanizm prosty lub skomplikowany, aparatura
45

. W jednotomowym Słowniku 

współczesnego języka polskiego, przygotowanym pod redakcją B. Dunaja, znajdujemy zaś 

adekwatną definicję, stanowiącą, że poprzez „urządzenie” rozumieć należy mechanizm bądź 

zespół mechanizmów, niekiedy bardzo skomplikowanych technicznie, służący do 

wykonywania określonych czynności, pełniących jakąś funkcję; przyrząd
46

. Identyczną 

definicję odnajdujemy w kolejnym, pięciotomowym Słowniku współczesnego języka 

polskiego pod redakcją tegoż samego autora
47

. Tymczasem, w Małym słowniku języka 

polskiego pod redakcją E. Sobol, „urządzenie” określane jest jako rodzaj mechanizmu lub 

zespołu elementów, przyrządów służący do wykonania określonych czynności, ułatwiający 

pracę
48

. 

Przytoczone powyżej definicje słownikowe, zdają się uzasadniać twierdzenie o ich 

wzajemnej zgodności w odniesieniu do znaczenia pojęcia „urządzenie”. Każda z nich, 

wskazuje bowiem,jako na immanentne cechy definiowanego pojęcia, okoliczność 

skomponowania „urządzenia” z pomniejszych elementów (przyrządów, mechanizmów), które 

w efekcie ich wzajemnego technicznego powiązania, umożliwiają wykonywanie określonych 

czynności. Konsekwentnie, opierając się na regułach wykładni właściwych dla fazy 

percepcyjnej, które nakazują w przypadku stwierdzenia jednoznaczności interpretowanego 

pojęcia, przyjąć to właśnie jego znaczenie, jako rezultat przeprowadzonej wykładni 

prowadzonej na gruncie dyrektyw językowych
49

przyjmuję powyższe rozumienie pojęcia 

„urządzenie”. 

Przystępując do poszukiwania znaczenia słowa „infrastruktura”, jako zwrotu 

składowego wyrażenia „urządzenia infrastruktury technicznej”, podkreślić wypada, że 

posługiwać się będę słownikami ogólnymi języka polskiego, jakie wykorzystane zostały już 

w przypadku ustalania znaczenia dla pojęcia „urządzenie”. Postępowanie takie pozwoli 

zachować spójność metodologiczną prowadzonej wykładni.I tak, w Słowniku języka 

polskiego pod redakcją W. Doroszewskiego, odnajdujemy definicję pojęcia „infrastruktura” 

stanowiącą, iż jest nią zespół podstawowych urządzeń usługowych niezbędnych do 

organizowania i do funkcjonowania produkcyjnych działów gospodarki, np. urządzenia 

transportowe, komunikacyjne, wodociągowe, energetyczne. Zasadnym zdaje się w tym 

                                                           
45

 Por. W. Doroszewski (red.), Słownik języka Polskiego, Warszawa 1967, tom IX, s. 665. 
46

 Por. B. Dunaj (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1996, s. 1188. 
47

 Por. B. Dunaj (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 2000, Tom V, s. 136. 
48

 Por. E. Sobol (red.), Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1997, s. 998. 
49

 Por. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady…, s. 296. 
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miejscu uzupełnienie znaczeniowe przywołanej definicji, poprzez przytoczenie 

definicjipojęcia „produkcja”, jako występującego w definiensie, a która zdefiniowana zostaje  

w przywołanym słowniku, jako celowa działalność ludzka przystosowująca zasoby i siły 

przyrody do wytwarzania dóbr materialnych; proces wytwarzania czegoś dla potrzeb 

człowieka; wytwarzanie; wytwórczość
50

. W jednotomowym Słowniku współczesnego języka 

polskiego, przygotowanym pod redakcją B. Dunaja pojęciu „infrastruktura” przypisano zaś 

znaczenie, jako systemu urządzeń, działań i instytucji, które wspierają bezpośrednio lub 

pośrednio produkcyjną sferę gospodarki (zalicza się do nich np. budownictwo, transport, 

energetykę, komunikację), oraz tych, które są niezbędnym zapleczem dla funkcjonowania 

społeczeństwa (należą do nich np. oświata, administracja, ochrona zdrowia, organa 

bezpieczeństwa, bankowość itp.) infrastruktura społeczna, techniczna
51

, podczas gdy pod 

pojęciem „produkcja” słownik ten wskazuje na seryjne wytwarzanie dóbr materialnych, 

zwykle z wykorzystaniem urządzeń technicznych
52

.Niemalże w sposób identyczny, 

interpretowane pojęcie zostało zdefiniowane w pięciotomowym Słowniku współczesnego 

języka polskiego pod redakcją B. Dunaja, poprzez wskazanie, że jest to system urządzeń, 

działań i instytucji, które wspierają bezpośrednio lub pośrednio produkcyjną sferę gospodarki 

(zalicza się do nich np. budownictwo, transport, energetykę, komunikację), oraz tych, które są 

niezbędnym zapleczem dla funkcjonowania społeczeństwa (należą do nich np. oświata, 

administracja, ochrona zdrowia, ochrona bezpieczeństwa, bankowość itp.)
53

 Również  

w przypadku tej definicji zachodzi konieczność jej uzupełnia poprzez wskazanie rozumienia 

pojęcia „produkcja” w ramach używanego słownika języka polskiego, poprzez którą 

rozumiane jest seryjne wytwarzanie dóbr materialnych, zwykle z wykorzystaniem urządzeń 

technicznych
54

. Kolejno, w Małym słowniku języka polskiego pod redakcją E. Sobol, pojęcie 

„infrastruktura” definiowane jest jako zespół podstawowych urządzeń i instytucji 

usługowych, niezbędnych do należytego funkcjonowania społeczeństwa i produkcyjnych 

działów gospodarki
55

, podczas gdy pojęcie „produkcja” jako celowa działalność ludzka 

przystosowująca zasoby i siły przyrody do wytwarzania dóbr materialnych; proces 

wytwarzania czegoś dla potrzeb człowieka; wytwarzanie; wytwórczość
56

.  

                                                           
50

 Por. W. Doroszewski (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1965, Tom VII s. 13. 
51

 Por. B. Dunaj (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1996, s. 322. 
52

 Por. B. Dunaj (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1996, s. 854. 
53

 Por. B. Dunaj (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 2000, Tom II, s. 127.  
54

 Por. B. Dunaj (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 2000, Tom IV, s. 39. 
55

 Por. E. Sobol (red.), Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1997, s. 265. 
56

 Por. E. Sobol (red.), Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1997, s. 796. 
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W myśl dyrektyw fazy percepcyjnej, zalecanym jest zweryfikowanie analizowanego 

pojęcia również w oparciu o słownik wyrazów obcych, w przypadku, gdy „interpretowany 

zwrot brzmi obco”
57

, co zdaje się mieć uzasadnienie w odniesieniu do analizowanego pojęcia 

„infrastruktura”. Stwierdzić w konsekwencji należy, że słownik wyrazów obcych pod 

redakcją J. Tokarskiego, wskazuje, że infrastruktura to podstawowe urządzenia i instytucje 

usługowe niezbędne do należytego funkcjonowania produkcyjnych działów gospodarki
58

. 

Równocześnie, w słowniku wyrazów obcych pod redakcją E. Sobol, dla analizowanego 

pojęcia wskazane jest rozumienie go, jako urządzenia i instytucji usługowych (np.  

w dziedzinie transportu, oświaty, ochrony zdrowia), niezbędnych do należytego 

funkcjonowania społeczeństwa i produkcyjnych działów gospodarki
59

. 

Skoro pozyskane zostały różnorodne definicje słownikowe pojęcia „infrastruktura”, 

koniecznym na obecnym etapie prowadzenia wykładni, staje się skonfrontowanie ich 

zakresów. I tak, stwierdzić wypada, że wszystkie z przywołanych powyżej definicji 

wyrażenia „infrastruktura”, wskazują na jej złożony charakter, poprzez wskazywanie, iż 

stanowi ona pewien system, czy też zespół urządzeń. Niektóre z pośród definicji wskazują, że 

poza urządzeniami, w skład owego systemu wchodzą również działania oraz instytucje  

o charakterze usługowym
60

. Równocześnie, należy zwrócić uwagę na okoliczność powiązania 

tak określonego systemu, czy też zespołu z określoną funkcją mu przypisaną. Niezmiennie, 

we wszystkich definicjach słownikowych właściwych dla interpretowanego pojęcia 

„infrastruktura”, funkcja ta zostaje określona jako niezbędność w stosunku do organizowania 

i funkcjonowania produkcyjnych działów gospodarki, bądź też jako bezpośrednie lub 

pośrednie wspieranie produkcyjnej sfery gospodarki. Przywołane zaś powyżej definicje 

słownikowe pojęcia „produkcja”, pozwalają przyjąć, iż jest nią działalność człowieka, 

polegająca na wykorzystaniu zasobów i sił przyrody dla celów wytwarzania dóbr 

materialnych. Nie wydaje się uzasadnionym wskazywanie w tym miejscu na konkretne 

przykłady tak pojmowanej działalności. Równocześnie, truizmem uznać należy stwierdzenie, 

odnośnie do niezmiernie istotnej, o ile nie wiodącej roli, jaką pełni wytwarzanie energii 

                                                           
57

 Tak. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady…, s. 295.  
58

 Por. J. Tokarski (red.), Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1980, s. 305. 
59

 Por. E. Sobol (red.), Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1997, s. 473. 
60

 Z uwagi na cel i zakres niniejszej pracy, uzasadnionym zdaje się pominięcie w dalszym toku prowadzonej 

wykładni czynności interpretacyjnych zmierzających do odnalezienia sensu pojęć „działania” i „instytucje  

o charakterze usługowym”. Przedmiotem pracy pozostaje bowiem w głównej mierze sformułowanie odpowiedzi 

na pytanie o możliwość uznania farmy fotowoltaicznej za „urządzenie infrastruktury technicznej”, o którym 

mowa w art. 61 ust. 3 u.p.z.p.  
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elektrycznej dla rozwoju produkcyjnej sfery gospodarki oraz całej cywilizacji
61

. Mając 

powyższe na uwadze, w oparciu o dyrektywy wykładni właściwe dla fazy percepcyjnej 

wykładni derywacyjnej, przyjmuję rozumienie pojęcia „infrastruktura”, jako systemu 

urządzeń wspierających produkcyjne sfery gospodarki. Stwierdzam jednocześnie, że 

interpretowane wyrażenie jest jednoznaczne, co pozwala na zakończenie w odniesieniu do 

niego prowadzenia dalszej wykładni w oparciu o dyrektywy wykładni językowej. 

Ostatnim wyrażeniem zbitki słownej w postaci „urządzenia infrastruktury 

technicznej”, dla którego koniecznym jest odszukanie znaczenia, jest wyrażenie 

„technicznej”. Tak jak w przypadku jej pozostałych wyrażeń składowych, posługiwać się 

będę ogólnymi słownikami języka polskiego, wykorzystanymi już w toku prowadzonej 

analizy znaczeń. 

Według słownika języka polskiego w redakcji W. Doroszewskiego, wyrażenie 

„techniczny” oznacza „odnoszący się do techniki, stosowany w technice, wchodzący w zakres 

techniki.”
62

Irrelewantne dla prowadzonej wykładni pozostaje, że analizowane wyrażenie, 

element wyrażenia normokształtnego, stanowi przymiotnik w rodzaju żeńskim oraz w formie 

dopełniacza, podczas gdy odnalezione w słowniku pojęcie jest przymiotnikiem w rodzaju 

męskim w podstawowej formie mianownika. Skoro tak, dla wyrażenia „technicznej” 

przyjmuję znaczenie przypisane na gruncie słownikowym znaczeniu „techniczny”. W myśl 

dyrektyw właściwych obecnej fazie wykładni, w przypadku gdy odnaleziona definicja podaje 

równoznaczniki dla poszukiwanego pojęcia, jakimi są pojęcia „odnoszący się do techniki”, 

stosowany w technice” oraz „wchodzący w zakres techniki”, również ich sens należy ustalić 

na gruncie ogólnych słowników języka polskiego
63

. Wobec powyższego stwierdzam, że 

dopiero odnalezienie znaczenia pojęcia „technika” umożliwi ustalenie znaczenia 

analizowanego wyrażenia „technicznej”. Konsekwentnie, wskazać należy, że przywołany 

słownik, pojęcie „technika” utożsamia z celowym, racjonalnym, opartym na teorii sposobie 

wykonywania prac w jakiejś dziedzinie, bądź też z całokształtem środków i czynności 

wchodzących w zakres działalności ludzkiej, związanej z wytwarzaniem dóbr materialnych. 

Dokonując zaś weryfikacji znaczenia w oparciu o Słownik współczesnego języka polskiego, 

przygotowany pod redakcją B. Dunaja, dla wyrażenia techniczny, odnajdujemy definicję, 

zgodnie z którą oznacza ono „mający związek z techniką, mieszczący się w zakresie techniki, 

                                                           
61

Zob. D. Yergin, The Quest. W poszukiwaniu energii. O energii, bezpieczeństwie i definiowaniu świata na 

nowo, Warszawa 2013, s. 321 i n.; A. Bochen, Elektroenergetyka polska. Złota Księga Elektroenergetyki, 2010, 

s. 3–31. 
62

 Por. W. Doroszewski (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1997, Tom IX, s. 79. 
63

 Por. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady…, s. 295. 
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zajmujący się techniką. Wyposażenie, urządzenie techniczne.”
64

 Technika zaś określona  

w nim zostaje jako sposób wykonywania określonej pracy w jakiejś dziedzinie, technika 

druku, gry na pianinie, aktorska, malarska, produkcji lub całokształt sposobów, narzędzi  

i umiejętności stosowanych do wytwarzania dóbr materialnych i opanowywania przyrody
65

.  

Z kolei, w pięciotomowym Słowniku współczesnego języka polskiego pod redakcją tegoż 

autora, pojęcie „techniczny” to tyle, co mający związek z techniką, mieszczący się w zakresie 

techniki, zajmujący się techniką: wyposażenie, urządzenie techniczne. Kolejne znaczenie 

przypisywane pojęciu, to związany ze sposobem działania, organizacją, przygotowaniem, 

załatwieniem czegoś
66

. Pojęcie „technika” utożsamione jest zaś ze sposobem wykonywania 

określonej pracy w jakiejś dziedzinie, bądź też z całokształtem sposobów, narzędzi  

i umiejętności stosowanych do wytwarzania dóbr materialnych i opanowywania przyrody
67

. 

W Małym słowniku języka polskiego pod redakcją E. Sobol, pojęcie „techniczny” 

definiowane jest jako dotyczący technika albo techniki
68

. Pojęcie „technika” słownik ten 

utożsamia tymczasem z całokształtem środków i czynności związanych z produkcją,  

z wytwarzaniem dóbr materialnych, a także wiedzą o nich lub też celowym, racjonalnym 

sposobem wykonywania jakichś prac, czynności, posługiwaniem się jakimiś instrumentami, 

przyrządami
69

. 

 Podobnie jak to było czynione w przypadku innych wyrażeń zbitki słownej 

„urządzenia infrastruktury technicznej”, na obecnym etapie prowadzonej wykładni należy 

skonfrontować pozyskane rezultaty uzyskane z różnych słowników, celem dokonania oceny 

w przedmiocie ich zgodności bądź sprzeczności odnośnie znaczenia wyrażenia „technicznej”. 

Wobec tego, wykorzystane słowniki języka polskiego pozostają zgodne w odniesieniu do 

definicji wyrażenia „techniczny”, wskazując na bezpośrednie i konieczne powiązanie 

znaczeniowe z pojęciem „technika”, rozumianym jako całokształt środków i czynności 

związanych z wytwarzaniem dóbr materialnych i opanowywaniem sił przyrody. Wobec tego, 

w świetle stwierdzonej jednoznaczności interpretowanego zwrotu, przyjmuję to właśnie jego 

znaczenie, jako efekt przeprowadzonej wykładni na gruncie dyrektyw językowych jej 

prowadzenia
70

.  

                                                           
64

 Por. B. Dunaj (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1996, s. 1125. 
65

 Tamże. 
66

 Por. B. Dunaj (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 2000, Tom V s. 35. 
67

 Tamże. 
68

 Por. E. Sobol (red.), Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1997, s. 934. 
69

 Tamże. 
70

 Tak M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady…, s. 296.  
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 Skoro na gruncie językowych reguł wykładni zostały ustalone znaczenia każdego  

z poszczególnych wyrażeń zbitki słownej o postaci „urządzenia infrastruktury technicznej”,  

w tym miejscu wskazać należy na znaczenie, jakie posiadać będzie cała powyższa zbitka 

słowna
71

.I tak, biorąc pod uwagę wcześniejsze ustalenia interpretacyjne, na gruncie 

językowych dyrektyw wykładni, zastosowanych zgodnie z zasadami koncepcji derywacyjnej 

wykładni prawa w trakcie jej percepcyjnej fazy, przyjmuję, że poprzez urządzenia 

infrastruktury technicznej rozumieć należy obiekty składające się z pomniejszych elementów 

(przyrządów, mechanizmów), które w efekcie ich wzajemnego powiązania służą do 

wykonywania czynności związanych z wytwarzaniem dóbr materialnych i opanowywania sił 

przyrody, wspierających produkcyjne sfery gospodarki.Wynik przeprowadzonej dotychczas 

egzegezy, pozwala moim zdaniem na jednoznaczne zakwalifikowanie farmy fotowoltaicznej, 

tak jak została ona zdefiniowana na potrzeby niniejszej pracy, do kategorii urządzeń 

infrastruktury technicznej
72

. 

 Powyższa konstatacja, sformułowana na podstawie jednoznacznego językowo 

znaczenia zbitki słownej w postaci „urządzenia infrastruktury technicznej”, rodzi jednak 

potrzebę przeprowadzenia dalszych czynności procedury interpretacyjnej, która prowadzona 

być powinna wedle dyrektyw wykładni funkcjonalnej
73

. 

 Zastosowana w niniejszej pracy derywacyjna koncepcja wykładni nie konstruuje 

dyrektyw interpretacyjnych wykładni funkcjonalnej odmiennych niż te powszechnie 

przyjmowane w teorii prawa. Skoro tak, koniecznym zdaje się wskazanie na chociażby 

zasadnicze dyrektywy jej prowadzenia, chociaż wykładnia funkcjonalna operuje najmniej 

spójnym i jednolitym ich systemem
74

. I tak, celem prowadzenia wykładni funkcjonalnej 

pozostaje ustalenie znaczenia przepisu przy uwzględnieniu warunków, w jakich on 

funkcjonuje, przy czym warunkami tymi są przede wszystkim konteksty aksjologiczny, 

społeczny, ekonomiczny oraz ogólna kultura społeczeństwa, odzwierciedlona  

                                                           
71

 Tak M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady…, s. 291. 
72

 Wykładnia przepisu art. 61 ust. 3 u.p.z.p. czyniona na potrzeby niniejszej pracy ma charakter wykładni 

operatywnej. Powyższe przesądza o możliwości ograniczenia jej prowadzenia do konkretnego przypadku 

kwalifikacji farm fotowoltaicznych do kategorii urządzeń infrastruktury technicznej na gruncie art. 61.ust. 3 

u.p.z.p. "Chodzi o to, czy podmiot dokonujący wykładni ma zmierzać do osiągnięcia takiego rezultatu precyzji 

rozumienia przepisu (tekstu), który pozwala mu w sposób praktycznie wystarczający ustalić kwalifikację 

konkretnego, interesującego go przypadku, czy też powinien zmierzać w każdym przypadku (niezależnie od 

interesujących go konkretnych wyznaczników sytuacji) ustalić maksymalny stopień precyzji przepisu (tekstu), 

która pozwala rozstrzygnąć kwalifikację każdego z możliwych przypadków (w tym również konkretnego 

przypadku będącego przedmiotem danej sprawy). Pierwszy ze sposobów realizacji zadań interpretacyjnych 

określono jako wykładnię operatywną, drugi jako uniwersalną (uniwersalistyczną). Tak M. Zieliński,  

Z. Radwański, Wykładnia prawa cywilnego, SPP 2006, z. 1, cyt. za: K. Płeszka, Wykładnia…, s. 163. 
73

 Konieczność wykorzystania również dyrektyw wykładni funkcjonalnej konieczna jest wedle zasad wykładni 

derywacyjnej. Por. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady…, s. 301. 
74

 Tak L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 1997, s. 146. 
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w dokonywanych ocenach i normach społecznych oraz zjawiskach cywilizacyjnych 

wpływających na zachowania społeczne
75

. Wskazać trzeba również, że z uwagi na coraz 

częstsze posługiwanie się przez ustawodawcę zwrotami nieostrymi czy niedookreślonymi, 

wykładnia funkcjonalna zyskuje niezmiennie na znaczeniu
76

. Doktryna przedmiotu zwraca  

w tym kontekście uwagę, że instrumentalne bądź nieudolne stosowanie wykładni 

funkcjonalnej prowadzi do upolitycznienia prawa oraz utraty poczucia jego pewności
77

, 

podnosząc jednocześnie, że zupełne jej pominięcie w toku prowadzonej wykładni, stanowi 

istotny błąd
78

. Powyższe ujęcie wykładni funkcjonalnej odpowiada również założeniom 

derywacyjnej koncepcji wykładni, która postuluje jej prowadzenie nawet w przypadku 

stwierdzenia sytuacji jednoznaczności interpretowanego pojęcia na gruncie dyrektyw 

językowej wykładni prawa. 

Wobec tego, w pierwszej kolejności należy dokonać analizy znaczenia 

interpretowanego przepisu z perspektywy wartości stanowiących cel regulacji prawnej,  

w której znajduje się interpretowany przepis prawny. Aby tego dokonać, należy posiadać 

wiedzę o jego autorze, stąd immanentnie połączoną z funkcjonalną wykładnią prawa, 

pozostaje koncepcja racjonalnego prawodawcy autorstwa L. Nowaka
79

. To niekiedy 

kontrfaktyczne założenie, przypisujące autorstwo wszystkich tekstów prawnych jednemu 

podmiotowi cechującemu się niejako absolutną racjonalnością, pozwala na skonstruowanie 

zdolnego do funkcjonowania systemu prawa, opartego o system wartości właściwy danemu 

społeczeństwu
80

. 

Najistotniejszym założeniem idei racjonalnego prawodawcy pozostaje przyjęcie 

kierowania się przez niego wiedzą i ocenami, które w efekcie wyznaczają konkretny system 

wartości
81

. Derywacyjna koncepcja wykładni formułujerównież określone postulaty 

kierowane pod adresem racjonalnego ustawodawcy, poprzez które możliwe jest jego 

prawidłowe zdefiniowanie. Dzielą się one na dwie grupy, które w niejakim uproszczeniu, 

nazwać można założeniami intelektualnymi, przypisującymi racjonalnemu prawodawcy 

specjalną i szeroką wiedzę, oraz aksjologicznymi, przypisującymi mu dążenie do realizacji 
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 Tamże oraz J. Zajadło, Leksykon…, s. 370. 
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 Bliżej na temat pojęć nieostrych i niedookreślonych zob. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady…, s. 155 i n. 
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 Zob. Z. Duniewska, Wybrane aspekty wykładni prawa administracyjnego (racje i właściwości) [w:] 

J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Warszawa 2007, s. 665. 
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 Tak Z. Piątek, 2.3.3. Funkcjonalne dyrektywy wykładni [w:] Podstawy skargi kasacyjnej w postępowaniu 

sądowoadministracyjnym, LEX 2011. 
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 Por. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady…, s. 258. 
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 Tak Z. Ziembiński, O stanowieniu i obowiązywaniu prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1995, s. 89. 

Zob. Z. Duniewska, Wybrane aspekty wykładni…, s. 665. 
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 Por. L. Nowak, Interpretacja prawnicza. Studium z metodologii prawoznawstwa, Warszawa 1973, s. 39. 
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określonego systemu wartości w drodze podejmowania czynności prawotwórczych
82

. 

Jak słusznie wskazuje M. Zieliński, konkretna sytuacja interpretacyjna nie implikuje 

konieczności analizowania całego katalogu wartości danego systemu prawnego, ponieważ 

wystarczającym jest, by interpretator odtworzył i przedstawił jedynie te spośród nich, które 

pozostają adekwatne dla danego przypadku wykładni, wskazując przy tym na przyjęte 

preferencje ich hierarchizowania
83

. Szczególną rolę przypisuje się zatem wartościom, 

określanym jako cele danego tekstu prawnego, w którym występuje interpretowany przepis 

prawny, co w konsekwencji prowadzi do zastosowania tzw. celowościowych dyrektyw 

interpretacyjnych, stanowiących szczególny rodzaj funkcjonalnych dyrektyw wykładni.  

Kolejną kwestią, jaką należy rozstrzygnąć w odniesieniu do idei racjonalnego 

prawodawcy pozostaje, czy cele przez niego wyznaczane utożsamiać należy z celami 

historycznego twórcy normy, czy też z celami współczesnego prawodawcy. Zdaje się, że 

obecnie w doktrynie przedmiotu zwycięża dynamiczna teoria wykładni prawa,  

a w konsekwencji określanie calowości normy prawnej, jako pochodzącej od aktualnego 

prawodawcy
84

. W tymujęciu, interpretacja przepisów prowadzić ma do konstruowania norm 

prawnych odsłaniających obecną wolę ustawodawcy, a nie wolę ustawodawcy, który wydał 

daną normę prawną. To samo odnosić się będzie do dokonania wyboru pomiędzy celem, jaki 

może być domniemywany w czasie, gdy faktycznie powstawał dany akt prawny oraz celem, 

który jest możliwy do przyjęcia w faktycznym momencie dokonywania interpretacji
85

. Moim 

zdaniem, dynamiczna teoria wykładni prawa pozostaje adekwatną dla koncepcji derywacyjnej 

wykładni, w szczególności zaś z uwagi na zintegrowany charakter drugiej z kolei. 

W związku z powyższym, koniecznym jest przeanalizowanie aksjologicznych założeń 

u.p.z.p. Podstawowymi, fundamentalnymi wartościami właściwymi dla u.p.z.p. pozostają zaś 
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 Tak M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady…, s. 260. Poszczególnymi elementami założeń dotyczących 

wiedzy racjonalnego prawodawcy pozostają: wiedza językowa, wiedza prawnicza, wiedza ogólna, racjonalność 
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 Tamże, s. 267. 
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 J. Niedźwiedzka, Wykładnia prawa administracyjnego: wybrane zagadnienia, Kwartalnik Prawa Publicznego, 

Tom 2, Warszawa 2002, s. 182. 
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 Jak wskazano powyżej, zespół dyrektyw interpretacyjnych właściwych dla funkcjonalnej wykładni prawa jest 

stosunkowo niespójny, niemniej jednak, zasadniczymi dyrektywami pozostają: a) prowadzenie interpretacji przy 

uwzględnieniu ratio legis, b) interpretacja przepisów zgodnie z wolą prawodawcy, c) konieczność 

uwzględniania w toku interpretacji powszechnie uznanych norm moralnych, zasad sprawiedliwości i słuszności, 

d) konieczność uwzględniania konsekwencji społecznych i ekonomicznych efektów wykładni, co winno 

prowadzić do przyjęcia jej najkorzystniejszych rezultatów, e) zakaz wykładni ad absurdum, f) dopuszczalność 

wykładni typu analogia legis, e) dopuszczalność interpretacji podobnych przepisów tak jak w innych krajach 

(por.  J. Zajadło, Leksykon…, s. 371). 
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ład przestrzenny i zrównoważony rozwój
86

, stanowiąc tym samym podstawę wszelkich 

działań władz publicznych w materii planowania i zagospodarowania przestrzennego, 

zarówno na etapie kształtowania polityki przestrzennej, jak i postępowania w sprawach 

przeznaczenia terenów na określone cele i ustalania zasad ich zabudowy. Równocześnie,  

w art. 1 ust. 2 u.p.z.p. wymieniony został przykładowy, niemający charakteru numerus 

clausus katalog dodatkowych wartości i zasad, ponad te wymienione powyżej
87

. Bywają one 

określane mianem wartości wysoko cenionych, zapewne celem ich odróżnienia od wartości 

fundamentalnych dla planowania i zagospodarowania przestrzennego, czyli przywołanych 

powyżej zasad ładu przestrzennego oraz zrównoważonego rozwoju
88

. Katalog wartości 

wysoko cenionych ulegał poszerzeniu wraz z upływem czasu, by ostatecznie, na obrany 

moment interpretacyjny przyjąć kształt, obejmujący wymagania ładu przestrzennego (w tym 

urbanistyki i architektury), walory architektoniczne i krajobrazowe, wymagania ochrony 

środowiska (w tym gospodarowania wodami oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych), 

wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także osób 

niepełnosprawnych, walory ekonomiczne przestrzeni, prawo własności, potrzeby obronności  

i bezpieczeństwa państwa, potrzeby interesu publicznego, potrzeby w zakresie rozwoju 

infrastruktury technicznej, a w szczególności internetu szerokopasmowego oraz zapewnienia 

udziału społeczeństwa w pracach nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz nad 

planami zagospodarowania przestrzennego województw z użyciem środków komunikacji 

elektronicznej, zachowania jawności i przejrzystości procedur planistycznych oraz potrzeby 

zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody dla zaopatrzenia ludności.  

Dodatkowo, słuszny zdaje się postulat zaliczenia do katalogu wartości u.p.z.p. również 

tych wskazanych w ust. 4 analizowanego artykułu. Tym samym, jako wartość wysoko 

cenioną, która winna zostać uwzględniona w przypadku sytuowania nowej zabudowy, uznać 

należy wymóg efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz zachowania walorów 

ekonomicznych przestrzeni, co następować ma przede wszystkim poprzez dążenie do 

minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego oraz umożliwianie 

mieszkańcom maksymalnego wykorzystania publicznego transportu zbiorowego, ułatwiania 

przemieszczania się pieszych i rowerzystów, a także dążenia w istocie do zagęszczania 
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 Por. art. 1 ust. 1 in fineu.p.z..p. Tak Z. Niewiadomski (red.) Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. 
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zabudowy, w szczególności poprzez uzupełnianie zabudowy już istniejącej, a dopiero w braku 

takiej możliwości na innych terenach
89

. 

Jak zostało wskazane w literaturze przedmiotu, wartości planowania  

i zagospodarowania przestrzennego, stanowią faktyczne wypełnienie pojęcia interes 

publiczny, zdefiniowanego w słowniczku u.p.z.p. jako uogólniony cel dążeń i działań, 

uwzględniających zobiektywizowane potrzeby ogółu społeczeństwa lub lokalnych 

społeczności, związanych z zagospodarowaniem przestrzennym
90

. 

Jak wskazuje Z. Niewiadomski, wartości wyrażone w u.p.z.p. można podzielić na trzy 

grupy
91

. Pierwszymi będą te spośród nich, które jako pojęcia niedookreślone, nie posiadają 

definicji legalnej, czyli np. wymagania urbanistyki i architektury czy walory architektoniczne 

i krajobrazowe. Kolejnymi kategoriami wartości wysoko cenionych pozostawać będą te, 

których definicje legalne wprowadzone zostały do u.p.z.p. bezpośrednio w treści art. 2, czyli 

ład przestrzenny, interes publiczny, dobra kultury współczesnej, walory ekonomiczne 

przestrzeni oraz te, których definicje zostały skonstruowane za pomocą odesłania do innych 

ustaw np. pojęcie zrównoważonego rozwoju. Ostatnią zaś wyróżnioną grupę wartości 

stanowią wartości, które pomimo braku ich zdefiniowania na gruncie u.p.z.p., zdefiniowane 

zostały na gruncie innych ustaw, czyli prawo własności, ochrona środowiska, ochrona 

gruntów rolnych i leśnych oraz ochrona zabytków
92

. 

                                                           
89

 Por. art. 1 ust. 4 pkt 4 u.p.z.p. 
90

 Zob. art. 2 pkt 4 u.p.z.p. oraz por. M. Woźniak, Interes publiczny jako przesłanka działań organów 

planistycznych [w:] Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego, I. Niżnik-Dobosz 

(red.), Warszawa 2012, s. 82–83. 
91

 Zob. Z. Niewiadomski (red.) Planowanie…, s. 11. 
92

 W odniesieniu do prawa własności, w pierwszej kolejności wskazać należy na regulacje konstytucyjne, czyli:  

art. 20 Konstytucji („Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności 

prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju 

gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.”); art. 21 ust. 1 Konstytucji („Rzeczpospolita Polska chroni własność  

i prawo dziedziczenia.”); art. 64 ust. 1–3 Konstytucji („1. Każdy ma prawo do własności, innych praw 

majątkowych oraz prawo dziedziczenia. 2. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają 

równej dla wszystkich ochronie prawnej. 3. Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w 

zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności.”); art. 165 ust. 1Konstytucji („Jednostki samorządu 

terytorialnego mają osobowość prawną. Przysługują im prawo własności i inne prawa majątkowe.”) 

Podstawowym zaś przepisem rangi ustawowej jest art. 140 k.c. W odniesieniu do pojęcia ochrona środowiska, 

podstawowym przepisem pozostaje art. 5 Konstytucji, zgodnie z którym "Rzeczpospolita Polska strzeże 

niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz 

bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się 

zasadą zrównoważonego rozwoju". Na gruncie zaś p.o.ś. definicja legalna pojęcia ochrona środowiska została 

zamieszczona w art. 3 pkt 13, zgodnie z którym przez ochronę środowiska rozumie się o podjęcie lub 

zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej, przy czym ochrona 

ta polega w szczególności na: racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska 

zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju; przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom; przywracaniu elementów 

przyrodniczych do stanu właściwego. Ochrona gruntów rolnych zgodnie z art. 3 ust. 1 u.o.g.r.l. polega na: 

ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne; zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji 

gruntów rolnych oraz szkodom w produkcji rolniczej, powstającym wskutek działalności nierolniczej i ruchów 

masowych ziemi; rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze; zachowaniu torfowisk i oczek 
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Niezależnie od powyższego, stwierdzić trzeba, że wiele spośród wartości 

przywołanych powyżej, pomimo ich zdefiniowania przez ustawodawcę, zapewne z powodu 

swej natury nie zostało sprecyzowanych w dostateczny sposób, czyli de factopozostało 

pojęciami niedookreślonymi. Spowodowane jest to faktem posługiwania się przez 

ustawodawcę pojęciami niedookreślonymi już w samych definicjach legalnych pojęć. Wobec 

tego, znaczeniewartości należy rekonstruować każdorazowo na gruncie danego stanu 

faktycznego oraz zgodnie z zasadami prowadzenia wykładni prawa, przy czym nierzadko,  

z uwagi na charakter materii samej regulacji u.p.z.p., koniecznym będzie sięganie do wiedzy 

pozaprawnej
93

.  

Wracając jednak do fundamentalnych dla planowania i zagospodarowania 

przestrzennego zasad, wskazać należy, że pierwsza z nich, a to pojęcie ładu przestrzennego, 

zgodnie z art. 2 pkt 1 u.p.z.p. zdefiniowane zostało jako takie ukształtowanie przestrzeni, 

które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie 

uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, 

kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne
94

.Już na pierwszy rzut oka nie zostało ono jednak 

zdefiniowane w zgodzie z zasadami techniki prawodawczej, przewidzianychdla tworzenia 

definicji legalnych. W definiensie odnajdujemy bowiem zwroty nieostre, a co za tym idzie nie 

otrzymujemy zawężonego znaczenia pojęcia, jego sprecyzowania czy też nadania pojęciu 

nowego znaczenia
95

. Ustawodawca, posługując się celem zdefiniowania pojęcia ład 

przestrzenny, zwrotami takimi jak harmonijna całość, uporządkowane relacje, 

uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, 

                                                                                                                                                                                     
wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych; ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania powierzchni 

ziemi. Zgodnie z art. 3 ust. 2 u.o.g.r.l. ochrona gruntów leśnych polega na ograniczaniu przeznaczania ich na 

cele nieleśne lub nierolnicze; zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów leśnych oraz szkodom  

w drzewostanach i produkcji leśnej, powstającym wskutek działalności nieleśnej i ruchów masowych ziemi; 

przywracaniu wartości użytkowej gruntom, które utraciły charakter gruntów leśnych wskutek działalności 

nieleśnej; poprawianiu ich wartości użytkowej oraz zapobieganiu obniżania ich produkcyjności; ograniczaniu 

zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi. W końcu, zgodnie z art. 4 u.o.z.o.z., ochrona zabytków 

polega, w szczególności, na działaniu organów administracji publicznej, które mają na celu: zapewnienie 

warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich 

zagospodarowanie i utrzymanie; zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości 

zabytków; udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków; przeciwdziałanie kradzieży, 

zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę; kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia 

zabytków; uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy 

kształtowaniu środowiska. 
93

 Przykładowo, nie sposób wyobrazić sobie bowiem, aby bez wiedzy merytorycznej w zakresie architektury 

bądź urbanistyki, decydować o znaczeniu takich wyróżnionych wartości jak wymagania urbanistyki  

i architektury, bądź też walory architektoniczne. 
94

 Por. art. 2 pkt 1 u.p.z.p. 
95

 Bliżej na temat nieostrości zwrotów por. A. Malinowski, 5. Nieostrość [w:] Polski tekst prawny. Opracowanie 

treściowe i redakcyjne. Wybrane wskazania logiczno-językowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2012 oraz 

M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady…, s. 156. 
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kulturowe, czy wreszcie kompozycyjno-estetyczne, nie wyjaśnia znaczenia definiowanego 

pojęcia, dodatkowo niejako rozmywając to znaczenie. Dodatkowo, trudności interpretacyjne 

wynikać będą ze zmiany sensu i treści tych zwrotów w czasie, następujących pod wpływem 

różnorodnych uwarunkowań
96

. Wobec tego, pojęcie ładu przestrzennego pozostaje w dalszym 

ciągu pojęciem nieokreślonym, wymagającym interpretacji w świetle konkretnego stanu 

faktycznego
97

. 

Podobnie w odniesieniu do drugiej z fundamentalnych zasad planowania  

i zagospodarowania przestrzennego, czyli zasady zrównoważonego rozwoju, koniecznym jest 

każdorazowe dokonanie interpretacji tego pojęcia w toku prowadzonej wykładni. Definicja 

legalna pojęcia zrównoważony rozwój, nakazuje, aby pod tym pojęciem rozumieć taki rozwój 

społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, 

gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości 

podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania 

podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli żyjących zarówno 

współcześnie, jak i przyszłych pokoleń
98

.Równocześnie wskazać należy, że w doktrynie 

prawa konstytucyjnego, pojęcie zrównoważonego rozwoju postrzegane jest jako zasada 

ustrojowa, w zgodzie z którą należy interpretować wszelkie przepisy prawne, nie tylko te 

odnoszące się do ochrony środowiska przyrodniczego, a co z tym idzie, powinno być brane 

pod uwagę na każdym etapie stanowienia i stosowania prawa tak przez ustawodawcę, jak  

i podmioty stosujące prawo
99

. 

Takie szerokie, a zarazem nie dość precyzyjne określenie katalogu wartości u.p.z.p. 

musi prowadzić do powstawania sytuacji kolizji między nimi w procesie planowania  

i zagospodarowania przestrzennego. Skutkuje to bezpośrednio koniecznością dokonywania 

przez organy administracji publicznej ważenia kolidujących ze sobą wartości, oraz 

sprzecznych niejednokrotnie ze sobą interesów stron danego postępowania administracyjnego 

lub też interesów indywidualnych oraz interesu publicznego
100

. Możliwym wydaje się 

również występowanie takiej kolizji na gruncie tej samej wartości. Z uwagi na temat 

                                                           
96

H. Izdebski, Ideologia izagospodarowanie przestrzenne, Warszawa 2013, s. 58. 
97

 Tak K. Małysa-Sulińska, Normy kształtujące ład przestrzenny, Warszawa 2008, s. 25. Zob. także  

A. K. Zawadzka, 1.2. Definicje (i określenia) ładu przestrzennego [w:] Ład nasz przestrzenny, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Gdańskiego 2017. 
98

 Por. art. 2 pkt 2 u.p.z.p. w zw. z art. 3 pkt 50 p.o.ś. oraz wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 

marca 2009 r., II SA/Go 825/08, LEX nr 526352.  
99

 Zob. B. Rakoczy, Art. 5 [w:] Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Prawo ochrony 

środowiska. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2013. 
100

 Wskazać jednak wypada, że organ zawsze i niezmiennie musi działać na podstawie i w granicach prawa, 

dokonując jednakże wyboru sposobu działania w ramach dopuszczalnych normą prawną alternatyw. 
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niniejszej pracy, właściwym przykładem niech będzie wartość ochrony środowiska, która 

zdaje się być jedną z wartości przemawiających za lokalizacją odnawialnych źródeł energii,  

z drugiej zaś strony, lokalizacja odnawialnych źródeł energii może być kwestionowana 

właśnie za pomocą odwoływania się do wartości ochrony środowiska, poprzez wykazywanie 

negatywnego wpływu na nie, przykładowo w drodze negatywnie wpływających na życie 

codzienne mieszkańców emisji fal dźwiękowych przez odnawialne źródło energii
101

.  

Stwierdzić należy, że cała regulacja u.p.z.p. odnosi się faktycznie do ingerencji  

w prawo własności nieruchomości, czego konsekwencją jest najczęstsze bodajże 

występowanie kolizji pomiędzy tą właśnie wartością a zasadą ładu przestrzennego.  

W literaturze przedmiotu na szczególną uwagę zasługuje w tym zakresie praca H. Izdebskiego 

pt. Ideologia i zagospodarowanie przestrzenne, w której autor przedstawia główną oś 

konfliktu, jaka rysuje się pomiędzy tymi wartościami
102

. 

Niezależnie od powyższego, wspomnieć należy o innych jeszcze wartościach, jakie 

pozostają adekwatne dla dziedziny planowania i zagospodarowania przestrzennego, a których 

obecność wynika z ogólnych zasad prawa, wyrażonych przez Konstytucję czy też prawo Unii 

Europejskiej. W tym kontekście wskazać przyjdzie przede wszystkim na zasadę legalności 

działania organów administracji czy też na zasadę ochrony życia i zdrowia ludzkiego. 

Niezmiernie istotną w kontekście przedstawionych powyżej wartości, pozostaje 

regulacja u.p.z.p., w myśl której wartości wskazane w art. 1 ust 2 u.p.z.p. nie mogą stanowić 

wyłącznej podstawy odmowy wydania warunków zabudowy dla danej inwestycji, co zdaje się 

osłabiać ochronę interesu publicznego w relacji do interesu indywidualnego
103

. Co za tym 

idzie, słusznym staje się postawienie pytania o charakter prawny wartości wyrażonych  

w u.p.z.p. Jak wskazuje Z. Niewiadomski, jakkolwiek wartości te nie stanowią norm 

materialnych, mogących stanowić samoistną podstawę rozstrzygnięcia, to należy je uznać za 

przepisy zawierające zwroty niedookreślone, które jednak bezpośrednio obowiązują organy  

                                                           
101

 M. Szyrski, Rola samorządu terytorialnego w rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE). Analiza 

administracyjnoprawna, Warszawa 2017, s. 122 i n. 
102

 Ochrona prawa własności wyrażona jest w art. 21 Konstytucji. Niejako w konsekwencji, zasada ta znalazła 

odzwierciedlenie w regulacjach u.p.z.p. Wskazać jednak należy, że ochrona prawa własności na gruncie u.p.z.p. 

nie wynika li tylko z regulacji art. 1 ust. 2 pkt 7. Koniecznym jest bowiem jej zestawienie z podstawowym 

przepisem, a to art. 6 u.p.z.p., uznawanym w doktrynie przedmiotu za kluczowy dla konstrukcji wolnościowego 

prawa zabudowy (por. również H. Izdebski, Ideologia i zagospodarowanie przestrzenne, Warszawa 2013).  

Z tezami pracy H. Izdebskiego, który postuluje zmianę podejścia do prawa własności, którego konsekwencją jest 

prawo do zabudowy, w ten sposób, aby zaprzestać traktowania go jako immanentnej części prawa własności,  

a zacząć ujmować je w kategoriach przywileju powiązanego jednakowoż z prawem własności polemizuje  

J. Zimmermann, podnosząc w szczególności, że jest ono nie do pogodzenia z zasadą demokratycznego państwa 

prawnego (por. J. Zimmermann (red.) IV. Krytyka stanowiska H. Izdebskiego [w:] Aksjologia prawa 

administracyjnego. Tom II, Wolters Kluwer Polska 2017).   
103

 Por. art. 56 u.p.z.p. zd. 2 w zw. z art. 64 u.p.z.p., 
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w procesie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej, a ich zastosowanie stanowi 

warunek sine qua non uznania aktu stosowania prawa za zgodny z u.p.z.p.
104

 Istotnym jest  

w tym kontekście również stanowisko wyrażone przez J. Zimmermanna, który słusznie 

zwraca uwagę, że z uwagi na niezmiernie szeroką listę wartości jakie występują w prawie 

administracyjnym, w istocie niewykonalnym jest ułożenie ich w systemie hierarchicznego 

wykazu
105

. 

Mając powyższe na uwadze, oraz przystępując do dalszych czynności 

interpretacyjnych w ramach prowadzonej wykładni pojęcia „urządzenia infrastruktury 

technicznej” w oparciu o dyrektywy wykładni funkcjonalnej w percepcyjnej fazie wykładni 

derywacyjnej, wskazać po raz kolejny w tym miejscu należy, że zaliczenie farm 

fotowoltaicznych do jego zakresu, spowoduje wyłączenie w odniesieniu do tego rodzaju 

inwestycji konieczności spełnienia w toku uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy, 

przesłanek określonych w art. 61 ust. 1 pkt 1 i 2 u.p.z.p., czyli tzw. zasady dobrego 

sąsiedztwa oraz dostępu do drogi publicznej. Tymczasem, zasada dobrego sąsiedztwa spełnia 

rolę gwarancyjną dla zachowania ładu przestrzennego na terenach nieobjętych 

postanowieniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
106

. 

Jej wyłączenie w odniesieniu do inwestycji wskazanych w przepisie art. 61 ust. 3 u.p.z.p. 

uznać należy za celowy zabieg racjonalnego ustawodawcy, który za jego pośrednictwem 

dokonuje wyważenia wartości właściwych dla planowania i zagospodarowania 

przestrzennego. W relacji do linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury 

technicznej, ustawodawca decyduje bowiem o wyższości zasady zrównoważonego rozwoju 

nad wartością ładu przestrzennego. Stawiana zatem teza, zgodnie z którą w odniesieniu do 

farm fotowoltaicznych ustawodawca zastosował wyłączenie zasady zachowania ładu 

przestrzennego na rzecz zasady zrównoważonego rozwoju wymaga weryfikacji. Wobec tego 

koniecznym jest zbadanie zakresu pojęcia zrównoważony rozwój, celem stwierdzenia czy 

możliwym jest objęcie jego zakresem również problemu lokalizacji farm fotowoltaicznych  

w oparciu o wyłączenie art. 61 ust. 3 u.p.z.p. 

Jak słusznie wskazuje się w literaturze przedmiotu, problematyka aksjologiczna 

związana z odnawialnymi źródłami energii, a do tej właśnie kategorii zaliczyć bezsprzecznie 

należy farmy fotowoltaiczne wykorzystujące energię słoneczną, jest niezmiernie 

kompleksowa, a jako regulowana w różnorodnych aktach prawnych, stojących na straży 
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 Zob. Z. Niewiadomski (red.) Planowanie…, s. 10. 
105

 J. Zimmermann (red.) Wartości w prawie administracyjnym, Warszawa 2015. 
106

 Por. K. Małysa-Sulińska, Dobre sąsiedztwo jak przesłanka wydania decyzji o warunkach zabudowy, Casus 

2009, nr 5, s. 6. 
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wartości czasami tożsamych a czasami wręcz sprzecznych ze sobą, wymaga ich wyważenia  

w procesie prowadzenia wykładni prawa
107

. Wartością wspólną, która leży u podstaw 

regulacji prawnych odnoszących się tak do planowania i zagospodarowania 

przestrzennego,jak i regulacji prawnych w zakresie odnawialnych źródeł energii, pozostaje 

jednak przywoływana już zasada zrównoważonego rozwoju. Odnajdujemyją już w treści art. 

5 Konstytucji, zgodnie z którym Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości  

i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolność i prawa człowieka i obywatela oraz 

bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę 

środowiska, kierując się wspomnianą zasadą zrównoważonego rozwoju. Równocześnie, w art. 

3 pkt 50 p.o.ś., który stanowi definicję legalną zasady zrównoważonego rozwoju tak dla 

p.o.ś., jak i na mocy odesłania ustawowego art. 2 pkt 2 u.p.z.p. dla regulacji prawnej 

planowania i zagospodarowania przestrzennego, czytamy, że zrównoważony rozwój to taki 

rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań 

politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz 

trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości 

zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno 

współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. Niezwykle istotnym w tej materii 

pozostaje art. 8 p.o.ś., w drodze którego ustawodawca wprowadził do systemu prawa zasadę 

planowości, zobowiązującą do uwzględnienia wymagań ochrony środowiska  

i zrównoważonego rozwoju w podejmowaniu działań o charakterze strategicznym mogących 

oddziaływać na stan środowiska. Regulacja ta jest konsekwencją postanowień art. 11 TFUE, 

zgodnie z którym: "Przy ustalaniu i realizacji polityk i działań Unii, w szczególności w celu 

wspierania zrównoważonego rozwoju, muszą być brane pod uwagę wymogi ochrony 

środowiska"
108

. Z powyższego wynika, że konieczność działania w zgodzie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju, zachodzi zarówno w przypadku tworzenia powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, jak i takich aktów planowania, które nie posiadają 

charakteru normatywnego. W konsekwencji, obowiązek powyższy spoczywa na 

różnorodnych podmiotach
109

.  

Na uwagę zasługuje praca M. Szyrskiego, który w bardzo przekonywujący sposób 

dowodzi, że drogowskazem dla rozwoju energetyki w Polsce winien być właśnie wzgląd na 
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 Tak M. Szyrski, Rola samorządu terytorialnego w rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE). Analiza 

administracyjnoprawna. Warszawa 2017. Autor wskazuje przy tym w omawianym zakresie w szczególności na 

regulacje takich ustaw, jak u.p.z.p., p.o.ś., pr.bud., u.o.p., u.u.i.ś. 
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zasadę zrównoważonego rozwoju, rozumianą również, jako takie kształtowanie ładu 

przestrzennego, które umożliwia rozwój społeczny i cywilizacyjny poprzez budowę 

infrastruktury niezbędnej dla życia człowieka
110

. Skoro zatem, jak już wskazano powyżej, 

prowadzenie wykładni funkcjonalnej przepisów prawnych, polega w głównej mierze na 

analizie kontekstu aksjologicznego oraz ekonomicznego, społecznego, a nawet politycznego 

regulacji, warto zwrócić w tym miejscu uwagę na założenia głównych polskich dokumentów 

strategicznych, czyli polityki energetycznej państwa, która opierać się ma właśnie o zasadę 

zrównoważonego rozwoju
111

, a także koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju
112

, 

która jako instrument przewidziany wprost w treści u.p.z.p., podobnie jak wszelkie inne 

działania regulowane tą ustawą, winna za podstawę przyjmować zasadę zrównoważonego 

rozwoju
113

.  

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na charakter prawny obu wskazanych powyżej 

dokumentów strategicznych. W teorii prawa, wielokrotnie zwracano bowiem uwagę na 

problematyczność przynależności aktów o charakterze planów do kategorii źródeł prawa
114

. 

Stwierdzić należy, że obecnie obowiązujący system źródeł powszechnie obowiązujących, 

wskazany w art. 87 Konstytucji, będący równocześnie katalogiem zamkniętym, nie pozwala 

na zaliczenie do niego ani Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, ani 

Polityki energetycznej Polski do 2030 roku. Wspomniane akty o charakterze planowym, jako 

że przyjmowane w drodze uchwał podejmowanych przez Radę Ministrów, stanowią źródła 

prawa o charakterze wewnętrznie obowiązującym
115

. Skoro tak, należałoby podnosić, że 

organy samorządu terytorialnego, jako niepodlegające Radzie Ministrów, nie są związane ich 

postanowieniami. Doktryna przedmiotu poradziła sobie jednak z przedmiotowym problemem, 

wywodząc w odniesieniu do Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, że wiąże ona organy 

samorządu terytorialnego na podstawie art. 13 pr.energ. Skoro bowiem określone w nim 

aksjologiczne podstawy tj. zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, wzrostu 

konkurencyjności gospodarki i jej efektywności energetycznej, a także ochrony środowiska 

określone zostały jako cele państwa, którego częścią pozostają jednostki samorządu 

terytorialnego, obowiązane do przestrzegania całości porządku prawnego, powyższe 
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 M. Szyrski, Rola samorządu…, s. 20 i n. 
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stwierdzenie nie powinno budzić sprzeciwu
116

. Odnośnie zaś do mocy obowiązującej 

Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, to stwierdzić należy, że jakkolwiek 

nie posiada ona mocy powszechnie obowiązującego aktu prawnego, to jednak wiąże ona  

w określonym zakresie przy sporządzaniu programów zawierających zadania rządowe dla 

realizacji ponadlokalnych celów publicznych
117

. Wpływ koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne realizuje się 

również poprzez obowiązek uwzględniania jej treści w planach zagospodarowania 

przestrzennego województw
118

. Zasygnalizowana problematyka charakteru prawnego oraz 

mocy obowiązującej aktów prawnych o charakterze planów, pozwala na zadecydowanie  

o możliwości posłużenia się ich założeniami aksjologicznymi dla celów dalszego 

prowadzenia wykładni funkcjonalnej pojęcia „urządzenia infrastruktury technicznej” na 

gruncie u.p.z.p. Dokumenty te należy bowiem traktować jako źródła prawa w ich 

funkcjonalnym charakterze, uzupełniające niejako aksjologiczne podstawy innego rodzaju 

aktów prawnych. 

Aktualna Polityka energetyczna Polski do 2030 roku wyraźnie wyodrębnia  

w załącznikach do jej głównego tekstu te elementy, które zostały wskazane w art. 15 pr.energ. 

jako konieczne dla jej treści. Są nimi ocena realizacji polityki energetycznej państwa za 

poprzedni okres, części prognostyczna obejmująca okres nie krótszy niż 20 lat oraz program 

działań wykonawczych na okres 4 lat, zawierający instrumenty jego realizacji. W Polityce 

energetycznej Polski do 2030 roku, aktualnej i obowiązującej na obrany moment 

interpretacyjny, Ocena realizacji polityki energetycznej od 2005 roku stanowi załącznik nr 1, 

Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku – załącznik nr 2, natomiast 

Program działań wykonawczych na lata 2009–2012 – załącznik nr 3.Zgodnie z wolą 

ustawodawcy, polityka energetyczna ma być aktualizowana co 4 lata
119

. 

Już na samym początku Wprowadzenia do dokumentu, odnajdujemy diagnozę 

stawianą przez prawodawcę, odnośnie priorytetów polityki energetycznej, która w znacznej 

mierze odnosi się do odnawialnych źródeł energii. Stwierdzono bowiem, że rozwój 
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energetycznej infrastruktury wytwórczej pozostaje nieadekwatny do zapotrzebowania. Dalej 

w dokumencie, przywołane zostają zobowiązania, jakie przyjęte zostały przez Polskę 

odnośnie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 20 % w stosunku do roku 1990, 

zmniejszenie zużycia energii w porównaniu z prognozami dla Unii Europejskiej na 2020 rok, 

zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w transporcie do 10 %.
120

Równocześnie, 

jako podstawowe kierunki polityki energetycznej wskazane zostały m.in. wzrost 

bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, dywersyfikacja struktury wytwarzania energii, rozwój 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także ograniczenie oddziaływania energetyki 

na środowisko. Wszystkie te cele mają być realizowanymi w oparciu o zasadę 

zrównoważonego rozwoju. Ich realizacja przebiegać ma zaś również w oparciu o ustawowe 

działania jednostek samorządu terytorialnego, uwzgledniające priorytety polityki 

energetycznej państwa oraz „zhierarchizowane planowanie przestrzenne, zapewniające 

realizację priorytetów polityki energetycznej, planów zaopatrzenia w energię elektryczną, 

ciepło i paliwa gazowe gmin oraz planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych”
121

. Dla 

każdego z kierunków polityki energetycznej przedstawiono ogólne cele, działania jakie mają 

zostać podjęte dla ich realizacji, a także przewidywane efekty.  

I tak, uzasadniając obranie kierunku określonego jako „rozwój wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw”, wskazano na konieczność uniezależniania się 

od dostaw energii z importu, zwiększenie dywersyfikacji źródeł dostaw energii oraz rozwój 

energetyki rozproszonej. Powyższe, utożsamiane być powinno z wartością bezpieczeństwa,  

w szczególności zaś bezpieczeństwa energetycznego. W odniesieniu zaś do wartości, jaką jest 

ochrona środowiska, bezpośrednio wskazane zostało, że wytwarzanie energii ze źródeł 

odnawialnych nacechowane jest niewielką lub zerową emisją zanieczyszczeń, co zapewnia 

pozytywne efekty ekologiczne. W kontekście niniejszej pracy, niezwykle istotne jest 

stwierdzenie, że „w znacznie większym niż dotychczas stopniu zakłada się wykorzystanie 

energii promieniowania słonecznego za pośrednictwem kolektorów słonecznych oraz 

innowacyjnych technologii fotowoltaicznych”
122

. Celami tego kierunku polityki 

energetycznej mają zaś być przede wszystkim wzrost udziału odnawialnych źródeł energii  

w finalnym zużyciu energii, co najmniej do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost 

tego wskaźnika w latach następnych, a także ochrona lasów przed nadmiernym 

eksploatowaniem, w celu pozyskiwania biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie 
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obszarów rolniczych na cele odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw, tak aby nie 

doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem oraz zachować 

różnorodność biologiczną, zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie 

optymalnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych 

surowcach. Powyższe cele realizowane być mają w oparciu o działania wskazane w treści 

polityki energetycznej, z których bodajże najistotniejszym w analizowanym kontekście 

pozostają: wypracowanie ścieżki dochodzenia do osiągnięcia 15% udziału odnawialnych 

źródeł energii w zużyciu energii finalnej w sposób zrównoważony, w podziale na 

poszczególne rodzaje energii: energię elektryczną, ciepło i chłód oraz energię odnawialną  

w transporcie, a także bezpośrednie wsparcie budowy nowych jednostek odnawialnych źródeł 

energii i sieci elektroenergetycznych, umożliwiających ich przyłączenie z wykorzystaniem 

funduszy europejskich oraz środków funduszy ochrony środowiska, w tym środków 

pochodzących z opłaty zastępczej i z kar
123

. Przedstawione założenia polityki energetycznej, 

w sposób zdaje się ewidentny wskazują tak na samą możliwość jak i celowość uznania 

lokalizacji odnawialnych źródeł energii za zgodną i pożądaną w perspektywie wartości 

zrównoważonego rozwoju. 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, która stanowi 

najważniejszy krajowy dokument strategiczny w zakresie zagospodarowania przestrzennego, 

wskazuje na infrastrukturę techniczną, jako na podstawowy element struktury przestrzennej 

kraju.Jakkolwiek uchwalana przez Radę Ministrów, współrealizowana jest ona przez 

wszystkie podmioty publiczne, w tym samorządowe, w ramach ich kompetencji, łącząc 

działania podejmowane na poziomie krajowym z działaniami podejmowanymi na poziomie 

lokalnym. Wśród zasad polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, określonych jako 

stałe i dotyczące wszelkich form działalności człowieka w odniesieniu do przestrzeni, jako 

pierwsza wymieniona została zasada zrównoważonego rozwoju. Wskazać należy, że została 

ona na potrzeby koncepcji określona w sposób identyczny jak w treści p.o.ś. Dopiero z tej 

zasady zostały wprost wyprowadzone pozostałe, takie jak zasada racjonalności ekonomicznej, 

zasada preferencji odnowy nad zajmowaniem nowych obszarów pod zabudowę, zasada 

przezorności ekologicznej oraz kompensacji ekologicznej
124

. W kontekście prowadzonej 

wykładni na uwagę zasługuje przywołana zasada racjonalności ekonomicznej, która nakazuje 

w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględniać długookresową ocenę 

korzyści społecznych, gospodarczych i przestrzennych. Takowe korzyści wynikające  
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z pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł wydają się współcześnie dość powszechnie 

akceptowane
125

.Wraz z nieustannym wzrostem zapotrzebowania na energię we 

współczesnych społeczeństwach, poszukiwanie nowych jej źródeł oraz wspieranie ich 

rozwoju stało się bowiem koniecznością. W odniesieniu zaś do odnawialnych źródeł energii 

należy wskazać, iż ich zasoby są nieprzerwanie uzupełniane poprzez naturalne procesy 

zachodzące w przyrodzie, a ich racjonalne wykorzystywanie sprzyja osiąganiu wskazanych 

korzyści. Odzwierciedleniem powyższego pozostaje sposób określenia jednego z celów 

polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, jako zwiększenia odporności struktury 

przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utraty bezpieczeństwa energetycznego oraz 

kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności obronne państwa.  Realizacja 

tego celu ma zaś przebiegać w oparciu o działania inwestycyjne i planistyczne o charakterze 

krajowym jak i lokalnym. W koncepcji wskazuje się ponadto na konieczność zwiększenia 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez budowę nowych mocy, rozbudowę sieci 

przesyłowej najwyższych napięć dla przyłączania nowych źródeł wytwórczych oraz 

wspieranie działań inwestycyjnych w tym zakresie w różnych skalach przestrzennych. 

Skoro zatem, jak wskazano powyżej, na gruncie językowych reguł wykładni zasadne 

jest zaliczenie farm fotowoltaicznych do zakresu pojęciowego zbitki słownej w postaci 

„urządzenia infrastruktury technicznej”, a także z uwagi na fakt, że farmy fotowoltaiczne 

stanowiąinstalacje odnawialnych źródeł energii
126

, których realizacja w świetle wartości 

zrównoważonego rozwoju stanowi jedną z zasadniczych wartości dla systemu prawnego, nie 

powinno budzić kontrowersji, że w odniesieniu do tego rodzaju inwestycji racjonalny 

ustawodawca decyduje właśnie o prymacie zasady zrównoważonego rozwoju jako mającej 

pierwszeństwo przed wartością zachowywania ładu przestrzennego w postępowaniu  

o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Powyższe pozostaje również w zgodzie z tezą, 

jaką sformułował NSA odnośnie do lokalizowania farm wiatrowych, które w poprzednim 

stanie prawnym mogło odbywać się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. NSA 

wskazał, iż skoro cechą charakterystyczną urządzeń infrastruktury jest to, że występują one na 

danym terenie ze względu na konieczność zapewnienia dostaw energii elektrycznej, to 

oczywistym jest również, że nie jest ich celem nadawanie terenowi dodatkowych walorów 

estetycznych. Ze względu jednak na obiektywną konieczność ich realizacji oraz swoisty 

charakter, nie jest możliwe ani tym bardziej konieczne harmonizowanie ich wyglądu  

z otoczeniem. W konsekwencji zaś, wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla takich 
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urządzeń infrastruktury technicznej nie może być uzależnione od spełnienia warunku tzw. 

dobrego sąsiedztwa oraz dostępu do drogi publicznej wskazanych w art. 61 ust. 1 i 2 

u.p.z.p.
127

.  

Mając na uwadze całość rozważań przedstawionych w ramach niniejszego 

podrozdziału, stwierdzićnależy, że farmy fotowoltaiczne stanowią urządzenia infrastruktury 

technicznej w myśl przepisu art. 61 ust. 3 u.p.z.p., a co za tym idzie w postępowaniu 

dotyczącym wydania decyzji o warunkach zabudowy dla tego rodzaju przedsięwzięć nie 

zachodzi konieczność weryfikacji przez organ administracyjny spełnienia przesłanki dobrego 

sąsiedztwa oraz dostępu do drogi publicznej dla tego rodzaju urządzeń. Tym stwierdzeniem 

zakończona zostaje równocześnie ostatnia, percepcyjna faza wykładni derywacyjnej przepisu 

art. 61 ust. 3 u.p.z.p. 
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Rozdział 4 Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla 

farmy fotowoltaicznej 

 

4.1.Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla farmy fotowoltaicznej 

 

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, 

będąc postępowaniem wnioskowym, celem jego zainicjowania wymaga złożenia w tym 

zakresie właściwego żądania przez uprawniony podmiot. Tym żądaniem jest zaś wniosek 

(podanie) inwestora, który powinien łącznie spełniać wymogi przewidziane w art. 63 k.p.a., 

oraz określone w art. 52 ust. 2 u.p.z.p. w zw. z art. 64 ust. 1 u.p.z.p.
1
 I tak, poza konkretnymi  

i szczegółowymi załącznikami, które przedstawione zostaną w dalszej części niniejszego 

podrozdziału, elementami wniosku pozostają w szczególności określenie wnioskodawcy wraz 

ze wskazaniem adresu oraz właściwa treść żądania, którą stanowić będzie ustalenie 

warunków zabudowy i wydanie w tym zakresie odpowiedniej decyzji administracyjnej. 

Przywołany przepis art. 63 k.p.a., stanowiąc część ogólnej regulacji kodeksowej wskazuje, że 

podanie winno również „czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach 

szczególnych”
2
. Takim właśnie przepisem szczególnym jest w odniesieniu do postępowania 

w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy treść art. 52 ust. 2 u.p.z.p. Jest to przepis  

o charakterze proceduralnym, będący normą szczególną w stosunku do art. 63 § 2 k.p.a. 

W tym miejscu zasadnym zdaje się przedstawienie uwarunkowań związanych z formą 

złożenia przez inwestora wniosku o wydanie decyzji warunkującej sposób zagospodarowania 

terenu. Jak słusznie stwierdza Z. Niewiadomski
3
, granicą doboru formy dla złożenie wniosku 

o wydanie warunków zabudowy pozostają czynniki natury technicznej. Muszą one bowiem 

umożliwiać inwestorowi dostarczenie organowi administracyjnemu zarówno części tekstowej 

wniosku, jak i części graficznej, którą stanowić będzie zawsze mapa w odpowiedniej skali, 

będąca co do zasady dokumentem wielkoformatowym o znacznych rozmiarach.  

W konsekwencji, dopuścić należy złożenie przez inwestora wniosku o wydanie warunków 

zabudowy w każdej z form właściwych dla składania podań tj. pisemnie, ustnie lub w formie 

dokumentu elektronicznego
4
. Warunkowane przez niektóre formy składania wniosku braki, 

czyli przykładowo brak podpisu wnioskodawcy, powinny być zakwalifikowana przez organ 

                                                           
1
 Zgodnie z art. 64 § 2 k.p.a. jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach 

prawa, wzywa się wnoszący je podmiot do dokonania usunięcia braków w terminie 7 dni wraz z pouczeniem, że 

ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. 
2
 Por. art. 63 § 2 k.p.a.  

3
 Z. Niewiadomski (red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warszawa 2016, s. 511. 

4
Zob. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 22 listopada 2012 r., II SAB/Ol 117/12, LEX nr 1241701. 
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administracyjny jako braki formalne, a następnie uzupełnione przez inwestora  

w odpowiednim terminie w trybie art. 64 § 2 k.p.a. 

Przystępując do przedstawienia charakteru prawnego oraz treści wniosku, jaki 

przedłożyć powinien inwestor inicjując postępowanie administracyjne w sprawie wydania 

decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji, wskazać należy na istotny postulat 

sformułowany przez Z. Niewiadomskiegow odniesieniu do sposobu 

interpretacjiprzepisówu.p.z.p. oraz oceny treści i zakresu przedkładanych przez inwestora 

dokumentów
5
. Wyraża on potrzebę uwzględniania w procesiestosowania prawa ogólnego celu 

jakiemu służyć ma decyzja o warunkach zabudowy, którym jest ustalenie sposobu 

dopuszczalnego zagospodarowania i zabudowy konkretnego terenu. Dodatkowo, zgodnie z 

przytoczonym poglądem, organ administracyjny właściwy do rozstrzygnięcia sprawy, 

powinien mieć na uwadze charakter prawny oraz skutki prawne rozstrzygnięcia w 

przedmiocie ustalenia warunków zabudowy, w szczególności zaś fakt związania organów 

administracji architektoniczno-budowlanej treścią wydanej decyzji, a także zakaz odmowy 

wydania decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji w przypadku jej 

zgodności z przepisami odrębnymi
6
. Zdaje się, że powyższe koresponduje również z treścią 

art. 52 ust. 3 u.p.z.p., który zakazujenakładania na inwestora obowiązku spełniania 

nieprzewidzianych odrębnymi przepisami świadczeńi warunków o charakterzematerialnym 

jak i proceduralnym. 

W orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się, że w postępowaniu  

o ustalenie warunków zabudowy obowiązkiem organu administracji jest dokładne ustalenie 

treści żądania wnioskodawcy
7
. Organ administracyjny pozostaje bowiem związany tym 

żądaniem. Wobec powyższego, jeśli powstają jakiekolwiek wątpliwości co do treści wniosku, 

w szczególności zaś co do sformułowanego w nim żądania, organ administracyjny ma 

obowiązek zwrócenia się do wnioskodawcy o jego doprecyzowanie. W postępowaniu  

o wydanie decyzji o warunkach zabudowy związany treścią wniosku organ administracyjny 

nie może zatem go modyfikować ani interpretować w sposób sprzeczny z intencją 

wnioskodawcy. 

Zgodnie z art. 52 ust. 2 u.p.z.p. określającym obligatoryjne elementy treści wniosku w 

sprawieo wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, który  

w trybie art. 64 ust. 1 u.p.z.p. znajduje odpowiednie zastosowanie do wniosków w sprawie 

                                                           
5
 Por. Z. Niewiadomski (red.), Planowanie…, s. 512. 

6
 Por. art. 55 i 56 u.p.z.p. 

7
 Por. np. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 5 lipca 2017, II SA/Gd 273/17, LEX nr 2329904 oraz wyrok NSA  

w Warszawie z dnia 10 listopada 2015, II OSK 578/14, LEX nr 1990872. 
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wydania decyzji o warunkach zabudowy, wniosek o jej wydanie powinien składać się z części 

graficznej i opisowej
8
. 

Część graficzną wniosku stanowi kopia
9
 mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku 

kopia mapy katastralnej, przyjętych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego  

i Kartograficznego
10

. Inwestor zaznacza na nich zarówno teren objęty treścią żądania  

w zakresie określenia warunków zabudowy, jak i obszar, na który planowana inwestycja 

wywierać będzie oddziaływanie.Wymagana skala mapy będącej załącznikiem do wniosku to 

1: 500 lub 1: 1000, podczas gdyw odniesieniu do inwestycji liniowych
11

dodatkowo 

dopuszczona została skala 1:2000
12

.Niedopuszczalnym jest dostarczenie wraz z wnioskiem 

mapy w skali innej niż ta określona w przepisach u.p.z.p. Brzmienie analizowanego przepisu 

wskazuje wprost, iż preferowaną w toku postępowania jest mapa zasadnicza, będąca 

wielkoskalowym opracowaniem kartograficznym, zawierającym aktualne informacje 

dotyczące w szczególności działek ewidencyjnych, budynków, konturów użytków rolnych, 

uzbrojenia terenu wraz z wybranymi informacjami dotyczącymi tych obiektów
13

. Z uwagi na 

swój szczegółowy charakter pozwala ona na dokonanie prawidłowej oceny uwarunkowań 

lokalizacyjnych planowanej inwestycji. Stąd, posłużenie się przez inwestora inicjującego 

postępowanie kopią mapy katastralnej
14

, stanowiącej jedynie wyrys z ewidencji gruntów  

i budynków, możliwe jest dopiero w przypadku niedostępności kopii mapy zasadniczej. Mapa 

nieautoryzowana, niepochodząca z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, 

nie może zostać uznana przez organ administracyjny za zgodną art. 52 ust. 2 pkt 1 

u.p.z.p.
15

Dodatkowy, niewskazany jednak literalnie w przepisach u.p.z.p. parametr dla 

wykorzystywanych w postepowaniu o ustalenie warunków zabudowy map, to wymóg, 

                                                           
8
 Por. np. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 12 lutego 2009r., II SA/Gd 817/08, LEX nr 545523; wyrok WSA  

w Białymstoku z dnia 24 maja 2018 r., II SAB/Bk 33/18, LEX nr 2501882; wyrok WSA we Wrocławiu z dnia  

6 marca 2019r., II SA/Wr 648/18, LEX nr 2657228. 
9
 Por. art. 76a k.p.a. w odniesieniu do wymogów dla poświadczenie kopii map. 

10
 Por. art. 2 pkt 10 oraz Rozdział 7 p.g.k. 

11
 Inwestycję liniową należy rozumieć w sposób zdefiniowany w art. 3 pkt 3a pr.bud. I tak, obiekty liniowe 

stanowią kategorię obiektów budowlanych będących budowlami. Spośród innych obiektów budowlanych są 

wyróżnione za pomocą parametru długości. Zalicza się do nich w szczególności: drogi wraz ze zjazdami, linie 

kolejowe, wodociągi, kanały, gazociągi, ciepłociągi, rurociągi, linie i trakcje elektroenergetyczne, linie kablowe 

nadziemne i, umieszczone bezpośrednio w ziemi, podziemne, wały przeciwpowodziowe oraz kanalizacje 

kablowe. 
12

 Użycie w przepisie art. 52 ust. 2 pkt 1 u.p.z.p. zwrotu "również" oznacza alternatywę a dopuszczenie przez 

ustawodawcę mapy w skali 1:2000 dla inwestycji liniowych podyktowane jest charakterem tego rodzaju 

inwestycji i ich z reguły znacznymi rozmiarami (por. wyrok NSA z dnia 10 czerwca 2016 r., LEX nr 2117146). 
13

Por. art.2 pkt 7 p.g.k. 
14

Por. art.2 pkt 8 p.g.k. 
15

 Por. wyrok NSA z dnia 8 grudnia 2008 r., II OSK 1561/07, LEX nr 551270; wyrok WSA w Poznaniu z dnia  

5 lutego 2008 r., II SA/Po 389/07, LEX nr 493219. 
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abymapy załączone do wniosku były aktualne
16

. Utrwalone stanowisko sądów 

administracyjnych wskazuje, iż wymóg ten podyktowany jest koniecznością prawidłowego 

ustalenia zgodnego  

z rzeczywistością stanu faktycznego, a co za tym idzie również stanu prawnego danego 

terenu, które stanowią podstawę dla ustalanego następnie sposobu zagospodarowania terenu
17

. 

Wskazanie przez inwestora terenu planowanej inwestycji na kopii mapy, następuje 

poprzezoznaczenie granic geodezyjnych terenu inwestycji, obejmującego jedną bądź większą 

liczbę działek ewidencyjnych
18

. Ich prawidłowe oraz zgodne z intencją inwestora wskazanie, 

pozostaje niezwykle istotnym z uwagi na fakt, że stanowiąc zasadniczą treść żądania 

inwestora, obliguje organ administracyjny związany w tym zakresie treścią wniosku 

inwestora, do rozstrzygnięcia o warunkach zabudowy tylko w odniesieniu do terenu objętego 

treścią żądania. Zauważyć również należy, iż wskazany przez inwestora teren inwestycji 

stanowić będzie podstawowy punkt odniesienia dla dokonywanej przez organ administracyjny 

oceny prawidłowości wyznaczenia obszaru oddziaływania inwestycji. Inwestor nie jest jednak 

zobowiązany do wskazania konkretnej lokalizacji planowanej inwestycji w ramach konkretnej 

działki ewidencyjnej, co na tak wczesnym etapie procesu budowlanego mogłobypowodować 

poważne trudności
19

. Słusznym jest jednak stanowisko WSA w Szczecinie
20

, który uznał 

zaniedopuszczalnedowolne określenie w treści wniosku terenu lokalizacji zamierzenia 

inwestycyjnego, w szczególności zaś takiego terenu, którego funkcję i status regulują inne 

przepisy prawa, z którymi zamierzenie inwestycyjne nie da się pogodzić
21

.  

                                                           
16

 Por. wyrok z dnia 29 października 2015 r., II SA/Po 508/15 LEX nr 1976932 – „W ocenie Sądu tylko 

wyznaczenie obszaru analizowanego na aktualnej mapie gwarantuje, że ocena przesłanek określonych w art. 61 

ust. 1 pkt 1–5 u.p.z.p. zostanie dokonana na podstawie rzeczywistego stanu zagospodarowania terenu wokół 

nieruchomości, na której zaplanowano inwestycję. W judykaturze wskazuje się, iż żaden przepis nie nakazuje 

wprost, że mapa, w oparciu o którą sporządza się analizę warunków i wymagań dotyczących nowej zabudowy  

i zagospodarowania terenu, musi być mapą aktualną, ale wymóg ten wynika zarówno z art. 7 i art. 104 k.p.a., jak 

i art. 54 pkt 3 w zw. z art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p., a także z § 9 rozporządzenia, który stanowi, że mapa ta stanowi 

część graficzną analizy oraz załącznik do decyzji. (por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 30 listopada 2009 r., 

sygn. akt II SA/Kr 1482/09, LEX nr 589168). Okoliczność ta jest tym bardziej istotna w sytuacji, gdy mapa 

którą posługuje organ może nie odzwierciedlać istniejącej zabudowy, mogącej mieć istotny wpływ na 

wyznaczenie przyszłych parametrów zabudowy. Wobec powyższego, okoliczność ta mogło mieć istotny wpływ 

na wynik sprawy. (…) W tej sytuacji stwierdzić należy, iż co prawda obszar analizowany został wyznaczony 

prawidłowo, to nie można uznać, iż analiza została przeprowadzona w sposób odpowiadający obecnie 

obowiązującej regulacji prawnej, albowiem nie ma pewności, że stan faktyczny, który odzwierciedla był 

aktualny na dzień przeprowadzenia analizy.” 
17

 Por. np. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 6 marca 2019r., II SA/Wr 648/18, LEX nr 2657228; wyrok WSA 

w Poznaniu z dnia 23 sierpnia 2017r., IV SA/Po 418/17, LEX nr 2350876; wyrok WSA w Gorzowie 

Wielkopolskim z dnia 10 maja 2017r., II SA/Go 124/17, LEX nr 2291326. 
18

 Por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 30 listopada 2011 r., IV SA/Po 770/11, LEX nr 1133737. 
19

 Por. wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 16 czerwca 2015 r., II SA/Rz 152/15, LEX nr 1810782. 
20

 Por. wyrok WSA w Szczecinie z dnia 28 października 2009 r., II SA/Sz 720/09, LEX NR 57386. 
21

Przykładowo wskazać należy na regulację art. 7 u.o.g.r.l., mocą którejprzeznaczenia gruntów rolnych 

i leśnych stanowiących użytki rolne klas I–III na cele nierolnicze i nieleśne wymaga uzyskania zgody Ministra 
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Obowiązek ujęciana mapie obszaru oddziaływania planowanej inwestycji dotyczy zaś 

wskazania granic jej faktycznego i rzeczywistego wpływu, zarówno na nieruchomości 

sąsiadujące, jak i na wartości podlegające ochronie zgodnie z normami prawa materialnego. 

Tym samym, na kopii mapy załączonej przez inwestora do wniosku, powinienznaleźć się 

obszar oddziaływania w szerokim znaczeniu obejmujący nieruchomości znajdujące się 

zarówno w bliskim, jak i dalekim sąsiedztwie terenu stanowiącego lokalizację inwestycji.  

Jak stwierdził NSA
22

 granice obszaru oddziaływania wyznacza bowiem oddziaływanie 

faktyczne, w szczególności przewidywana emisja zanieczyszczeń, nadmierny hałas, czy 

nawet utrudnianie nasłonecznienia. Zatem oddziaływanie oznacza rzeczywisty wpływ na 

sposoby korzystania z innych nieruchomości, które niekoniecznie graniczą z obszarem 

wyznaczonym pod inwestycję, orazna wartości prawnie chronione, takie jak środowisko, 

zabytki czy funkcjonowanie obiektów użyteczności publicznej. 

Wskazany przez inwestora zakres mapy podlega ocenie organu administracyjnego
23

 

w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. 

W przypadku stwierdzenia, że nie obejmuje ona swym zakresem obszaru faktycznego 

wpływu na sąsiednie nieruchomości lub wartości prawem chronione, organ administracyjny 

może zażądać jejodpowiedniego zmodyfikowania w trybie art. 64 § 2 k.p.a. 

Część opisową wniosku o wydanie warunków zabudowy stanowią: określenie potrzeb 

inwestycjiw zakresie infrastruktury technicznej oraz w razie potrzeby również w zakresie 

sposobu unieszkodliwiania odpadów
24

, charakterystyka urbanistyczna planowanej 

inwestycji
25

 oraz określenie charakterystycznych parametrów technicznych
26

, a także dane 

charakteryzujące wpływ planowanej inwestycji na środowisko
27

. 

Opis zapotrzebowanialokalizowanej inwestycji w zakresie dostępności infrastruktury 

technicznej powinienwskazywać niezbędne parametry pozwalające na prawidłowe 

użytkowanie planowanej inwestycji. Obowiązek ten musi być przez inwestora dochowany 

niezależnie odrzeczywistego istnienia już na danym terenie odpowiedniej dla inwestycji 

infrastruktury. Wynika to z faktu, że organ administracyjny obowiązany jest w toku 

postępowania dokonać analizy konkretnego zamierzenia inwestycyjnego i określić, jakie 

uzbrojenie terenu jest konieczne do jego zrealizowania zarówno w przypadku braku 

                                                                                                                                                                                     
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz dokonane może być jedynie w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach u.p.z.p. 
22

 Zob. wyrok NSA z dnia 19 lutego 2008 r., II OSK 31/07, LEX nr 466378.  
23

 Por. wyrok WSA w Łodzi z dnia 7 grudnia 2010 r., II SA/Łd 1035/10, LEX nr 755683. 
24

Por. art.52 ust. 2 pkt 2 lit. au.p.z.p. 
25

Por. art.52 ust. 2 pkt 2 lit. bu.p.z.p. 
26

Por. art.52 ust. 2 pkt 2 lit. cu.p.z.p. 
27

Por. art.52 ust. 2 pkt. 2 lit c in fineu.p.z.p.  

https://sip.lex.pl/#/orzeczenie/520849379/1/ii-sa-ld-1035-10-wyrok-wojewodzkiego-sadu-administracyjnego-w-lodzi?cm=SREST#art(107)par(1)
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uzbrojenia na danym terenie, jak ioceny czy istniejące już uzbrojenie czyni zadość przepisom 

powszechnie obowiązującym, właściwym dla danego rodzaju inwestycji. Tym samym, nawet 

w sytuacji, gdy teren posiada adekwatne uzbrojenie, we wniosku o warunki zabudowy należy 

wskazać zapotrzebowania na wodę, energię i innego rodzaju media oraz sposób 

odprowadzania lub oczyszczania ścieków
28

. Inwestor zobowiązany jest zatemdo 

przedstawienia organowi administracji celem dokonania tej weryfikacji, aktualnych w dacie 

składania wniosku o ustalenie warunków zabudowy oświadczeń pochodzących o podmiotów 

zarządzających dostawami poszczególnego rodzaju mediów,odnośnie gwarancji zapewnienia 

ich dostaw dla planowanej inwestycji. Istotnym bowiem dla określenia warunków lokalizacji 

jest potwierdzenie możliwości spełnienia wymagań w zakresie uzbrojenia terenustosownego 

dla konkretnego zamierzenia inwestycyjnego, a nie okoliczność posiadania przez inwestora 

aktualnych zezwoleń na podłączenie mediów
29

. Warto podkreślić, że wyliczenie rodzajów 

infrastruktury technicznej zawarte w art. 52 ust. 2 pkt 2 lit. a u.p.z.p. nie stanowi katalogu 

zamkniętego. Tym samym istnieje możliwość określenia przez inwestora również innych jej 

rodzajów, jak i możliwość stwierdzenia przez organ administracji konieczności zapewnienia 

dostarczenia za pośrednictwem infrastruktury technicznej również innych mediów, 

niewskazanych wprost w treści przywołanego przepisu. Zapotrzebowanie w zakresie 

infrastruktury technicznej dla danej inwestycji, powinno być przez organ administracyjny 

badane w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa materialnego tj. prawa 

budowlanego sensu largo oraz administracyjnego
30

, nie zaś określane w sposób dowolny. 

Należy przyjąć, że w powyższym zakresie organ administracyjny może wezwać inwestora do 

uzupełnienia treści wniosku w trybie art. 64 § 2 k.p.a. 

Do wniosku o wydanie warunków zabudowy załączona zostać musi również tzw. 

charakterystyka urbanistyczna w formie opisowej jak i graficznej
31

. Opisuje ona planowane 

sposoby zagospodarowania trenu, a także cechyjego zabudowyi zagospodarowania, w tym 

przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchnię terenu 

podlegającego przekształceniu. Ustawodawca nie wskazał w jaki sposób charakterystyka ma 

zostać przedstawiona, wobec czego w literaturze przedmiotu oraz w orzecznictwie sądów 

administracyjnych prezentowane są odmienne stanowiska w tej materii. O ile wątpliwości  

                                                           
28

 Por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 30 stycznia 2009 r., II SA/Kr 1035/08, LEX nr 478695; wyrok WSA  

w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2011 r., IV SA/Po 673/11, LEX nr 1102781. 
29

 Por. wyrok NSA z 9 marca 2010 r., II OSK 467/09, LEX nr 597617; wyrok NSA z dnia 14 października 2014 

r., II OSK 815/13, LEX nr1770026 ;wyrok WSA w Opolu z dnia 18 listopada 2013 r., II SA/Op 339/13, LEX nr 

1411007; wyrok WSA w Krakowie z dnia 2 lutego 2012 r., II SA/Kr 1640/11, LEX nr 1121394; wyrok WSA  

w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 czerwca 2014 r., II SA/Go 289/14, LEX nr 1522575. 
30

Por. np. ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm. 
31

Por. art.52 ust. 2 pkt 2 lit. b  u.p.z.p. 
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w zakresie formy nie budzi część opisowa charakterystyki, o tyle jej forma graficznabywa już 

rozumiana w różny sposób. Pytaniem otwartym pozostaje, czy charakterystyka 

przedsięwzięcia przybierać ma formę dodatkowego odwzorowania zamieszczonego na kopii 

mapy wskazującej zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt 1u.p.z.p. teren inwestycji oraz obszar jej 

oddziaływania
32

, czy też stanowić ma zupełnie odrębny, dodatkowy załącznik graficzny
33

. 

Słusznym wydaje się jednak przyjęcie, iż brak określenia przez ustawodawcę konkretnej dla 

niej formy, umożliwia akceptację każdego graficznego odwzorowania przedmiotowych 

parametrów, które może stanowić odpowiedni rysunek bądź szkic
34

, jak również naniesienie 

wspomnianych parametrów bezpośrednio na kopię mapy wskazanej w art. 52 ust. 2 pkt 

1u.p.z.p.
35

.Nie ulega jednak wątpliwości, iż pomiędzy częścią opisową a graficzną 

charakterystyki urbanistycznej zachodzić musi spójność, gdyż stanowią one łącznie zarówno 

element treści żądania inwestora, którym związany pozostaje organ administracyjny, jak  

i podstawowy dokument weryfikowany przez ten organ celem określenia dopuszczalnego 

sposobu zagospodarowania terenu. Ustawodawca nie przewidział jednak konieczności 

sporządzania części opisowej jak i graficznej charakterystyki urbanistycznej przez osoby 

legitymujące się szczególną wiedzą w dziedzinie urbanistyki, co prowadzić może do 

konieczności wezwania inwestora do uzupełnienia treści wniosku w trybie art. 64 § 2 k.p.a. 

Pomimo przyjętego powszechnie poglądu, iż brak jest konieczności dostarczania przez 

inwestora wraz z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy specjalistycznego projektu 

urbanistycznego
36

,z uwagi na doniosłość tej dokumentacji dla ustalenia stanu faktycznego 

i następnie określenia sposobu zagospodarowania terenu, słusznym zdaje się jednakowoż jej 

sporządzanie
37

. Specjalistyczne opracowanie, przygotowane przez osobę legitymującą się 

wiedzą w zakresie projektowania zagospodarowania przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej, 

zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego, ochrony wartości architektonicznych  

i krajobrazowych, z wymaganiami ochrony środowiska, racjonalności struktur osadniczych  

i sieci infrastruktury oraz edukacji w powyższym obszarze
38

, pozwoliłoby bowiemczęstokroć 

                                                           
32

 Tak wyrok WSA w Poznaniu z dnia 22 września 2009 r., II SA/Po 316/09, LEX nr 635374. 
33

 Tak wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 lutego 2016 r., IV SA/Wa 2351/15, LEX nr 2141938. 
34

Zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 1 października 2013 r., IV SA/Wa 1235/13, LEX nr 1630017; wyrok 

WSA w Szczeciniez dnia 19 stycznia 2017 r., II SA/Sz 525/16, LEX nr 2226800. 
35

Zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 października 2013 r., IV SA/Wa 1844/13, LEX nr 1644351. 
36

 Por. wyrok NSA z dnia 8 lipca 2008 r., II OSK/785/07, LEX nr 447827; wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 

stycznia 2006 r., IV SA/Wa1665/05, LEX nr 1964469; Tak K. Małysa-Sulińska, Administracyjnoprawne aspekty 

inwestycji budowlanych, Warszawa 2012,s. 57. 
37

 Z. Niewiadomski (red.), Planowanie…, s. 514. 
38

 Należy wskazać, iż mocą ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych 

zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 768), zawód urbanisty objęty został tzw. II deregulacją i obecnie nie 

posiada statusu zawodu regulowanego. 
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uniknąć konieczności wzywania inwestora do uzupełniania braków formalnych wniosku jak  

i niewątpliwie przyczyniło się do zachowania większego stopnia ładu przestrzennego w skali 

nie tylko lokalnej. Doniosłość charakterystyki urbanistycznej potwierdzona została przez 

NSA
39

, który uznał brak jej dostarczenia wraz z treścią wniosku za wadę postępowania 

mogącą mieć istotny wpływ na wynik postępowania administracyjnego. 

Kolejnym załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 

pozostaje charakterystyka parametrów technicznych planowanego przedsięwzięcia
40

. 

Podobnie jak w przypadku przedstawionej powyżej charakterystyki urbanistycznej, 

ustawodawca nie wprowadził żadnych wytycznych dotyczących jej formy, szczegółowych 

danych czy też osób, które powinny ją opracowaćw oparciu o posiadaną specjalistyczną 

wiedzę. Literalne brzmienie przepisu nie stanowi równieżo konieczności jej graficznego 

przedstawienia. Przyjąć zatem należy, iż stanowić ona winna opis rozwiązań i elementów 

technicznych planowanej inwestycji. Skoro jednak organy architektoniczno-budowlane  

są związane treścią decyzji o warunkach zabudowyw postępowaniu dotyczącym wydania 

decyzji o pozwoleniu na budowę
41

, zasadnym jest, aby organ administracyjny wydający 

decyzję lokalizacyjną, badając zgodność z przepisami prawa powszechnie obowiązującego 

możliwości jej realizacji na danym terenie, dysponując danymi w zakresie parametrów 

technicznych, uwzględniał również szczegółowe regulacje w zakresie prawa budowlanego 

w tym normy techniczne przewidziane dla obiektów budowlanych. 

Organy administracyjne częstokroć udostępniają inwestorom wzory wniosków  

o wydanie warunków zabudowy. Zwykle zawierają one również przygotowane do 

wypełnienia rubryki, dotyczące podstawowych parametrów technicznych,najczęściej 

obejmujące dane w zakresie powierzchni zabudowy, powierzchni użytkowej, kubatury czy 

ilości kondygnacji planowanej inwestycji. Niektórez wzorów stanowiądość szczegółowe 

pouczenie dla inwestora
42

, jednakże żaden przepis prawa powszechnie obowiązującego nie 

nakłada na inwestora obowiązkukorzystania z takich wzorów. 

Ostatni element wniosku o wydanie warunków zabudowy stanowi konieczność 

dostarczenia przez inwestora danych charakteryzujących wpływ planowanej inwestycji na 

środowisko. Zgodniez art. 2 pkt 3u.p.z.p., definicją środowiska na potrzeby u.p.z.p., jest 

definicja zawarta w art. 3 pkt 39 p.o.ś., zgodnie z którąpoprzezśrodowisko rozumieć należy 

ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności 

                                                           
39

 Zob. wyrok NSA z dnia 17 listopada 2008 r., II OSK 1383/07, LEX nr 562850. 
40

Por. art.52 ust.2 pkt c u.p.z.p. 
41

Por. art.55 u.p.z.p. 
42

 Por. https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=AU-1 (dostęp: 28.06.2019r.) 
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człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, 

klimat oraz pozostałe elementy różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływania 

pomiędzy tymi elementami. Organ administracyjny prowadząc postępowanie, zobowiązany 

jest wnikliwie ocenić informacje przedstawione przez inwestora oraz na ich podstawie 

stwierdzić zgodność lokalizacji inwestycji z przepisami prawa ochrony środowiska,  

w szczególności zaś p.o.ś., u.o.p., u.u.i.ś
43

.Celem ustalenia stanu faktycznego i prawnego  

w omawianym zakresie, kluczowym staje się wobec tego ustalenie przez organ 

administracyjny, czy inwestor obowiązany był zgodnie z u.u.i.ś.do uzyskania, decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach
44

. Zgodnie bowiemz treścią art. 72 ust. 1 pkt 3 u.u.i.ś 

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji  

o warunkach zabudowy
45

. Zatem w sytuacji uzyskania przez inwestora decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach, powinna ona zostać załączona do wniosku o wydanie 

decyzji w sprawie określenia warunków zabudowy
46

. W przypadku gdy wniosek o wydanie 

decyzji w sprawie warunków zabudowy dotyczy przedsięwzięcia, które nie jest 

kwalifikowane, jako wymagające uzyskania decyzji środowiskowej
47

,inwestor nie będzie 

jednak zwolniony z obowiązku określenia w jego treści danych charakteryzujących wpływ 

planowanej inwestycji na środowisko, w sposób umożliwiający organowi administracyjnemu 

dokonanie oceny zgodności jej realizacji z przepisami ustaw szczegółowych,w szczególności 

zaś z art. 73 p.o.ś.
48

 nakazującym uwzględnianie w decyzjach o warunkachzabudowy 

                                                           
43

 Organ powinien dokonywać analizy również w odniesieniu do przepisów r.p.o.ś.i rozporządzenia Ministra 

Środowiska z 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pół elektromagnetycznych  

w środowisku oraz sposobów sprawdzenia dotrzymywania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883). 
44

 Por. art. 53 ust. 3 pkt 1 w zw. z art. 52 ust. 2 pkt 2 lit. c u.p.z.p. 
45

Por. art. 72 ust. 2 pkt 3 u.u.i.ś., który stanowi również o konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla decyzji w przedmiocie ustalenia lokalizacji celu publicznego. Pozostałe z decyzji 

wskazanych w ust. 2 art. 72 u.u.i..ś. stanowią bezpośrednią podstawę podjęcia przez inwestora robót 

budowlanych lub innych czynności bezpośrednio zmierzających do zrealizowania inwestycji budowlanej i tym 

samym mogą zostać zaliczone do kategorii późnych. 
46

 Por. art. 72 ust. 3 u.u.i.ś. (szerzej na ten temat por. podrozdział 4.3. Ustalenia organu w zakresie spełnienia 

przesłanek wydania decyzji o warunkach zabudowy dla farmy fotowoltaicznej). 
47

 Szerzej na temat decyzji środowiskowej oraz postępowania w sprawie jej wydania por. G. Dobrowolski, 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, Toruń 2011. 
48

 Zgodnie z brzmieniem art. 73 p.o.ś. 1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz  

w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu uwzględnia się w szczególności ograniczenia 

wynikające z:ustanowienia w trybie u.o.p. parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, 

obszaru chronionego krajobrazu, obszaru Natura 2000, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, użytku 

ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, pomników przyrody oraz ich otulin;utworzenia obszarów 

ograniczonego użytkowania lub stref przemysłowych;wyznaczenia obszarów cichych w aglomeracji oraz 

obszarów cichych poza aglomeracją;ustalenia w trybie przepisów ustawy pr.wod.warunków korzystania z wód 

regionu wodnego i zlewni oraz ustanowienia stref ochronnych ujęć wód, a także obszarów ochronnych 

zbiorników wód śródlądowych. 
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wymagań ochrony środowiska oraz art. 74 p.o.ś
49

 nakazującym przy realizacji inwestycji  

w sposób oszczędny gospodarować terenem. 

Wskazać należy, że ustawodawca nie określił wprost ani nie przewidział w przepisach 

u.p.z.p. delegacji ustawowej dla wydania rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań 

odnośnie treści oraz formy załączników wniosku o wydanie warunków zabudowy, a nawet 

wzoru samego wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. W konsekwencji, 

inwestor niebędący osobą biegłą w zakresie problematyki zagospodarowania przestrzennego, 

wymogów ochrony środowiska czy wreszcie regulacji szczegółowych prawa budowlanego  

w zakresie warunków technicznych dla obiektów budowlanych, częstokroć nie jest w stanie 

samodzielnie ubiegać się o wydanie decyzji w sprawie warunków zabudowy.Przygotowanie  

i dostarczenie właściwych załączników do wniosku, jak i ewentualne dokonywanie na 

późniejszym etapie postepowania administracyjnego uzupełnień w trybie art. 64 § 2 k.p.a., 

bez pomocy specjalistów w przedmiotowych dziedzinach jest niezmiernie 

utrudnione.Równocześnie stwierdzić należy, iż określenie li tylko w oparciu o przepisy 

u.p.z.p. wszystkich elementów koniecznych dla wniosku o wydanie decyzji o warunkach 

zabudowy nie jest możliwe. Każde bowiem zamierzenie inwestycyjne, podlegające analizie  

w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do ocenienia możliwości jego realizowania 

na danym terenie, stanowić będzie odrębny przypadek, którego rozstrzygnięcie zależeć będzie 

w znacznej mierze od konkretnych rozwiązań technologicznych przyjętych przez inwestora 

oraz lokalnych uwarunkowaniach urbanistycznych i środowiskowych. 

Na zakończenie rozważań w przedmiocie elementów wniosku o wydanie warunków 

zabudowy dla farmy fotowoltaicznej, podkreślić należy, że organ administracyjny w toku 

prowadzonego postępowania powinien zawsze mieć na uwadze, iż wszelkie ograniczenia 

wolności zabudowy muszą mieć wyraźną podstawę prawną orazkażdorazowo mieścić się  

w jej granicach. Zasada ta znajduje swoją konkretyzację w art. 52 ust. 3 u.p.z.p., 

kształtującym zakaz uzależniania wydania decyzji o warunkach zabudowy od spełnienia 

przez inwestora dodatkowych świadczeń lub warunków, niewskazanych w treści innych norm 

powszechnie obowiązujących
50

. Tym samym, organ administracyjny rozpatrując wniosek  

o ustalenie warunków zabudowy jest uprawniony do badania stanu faktycznego i prawnego 

                                                           
49

 Zgodnie z art. 74 p.o.ś. w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne 

korzystanie z terenu, do czego zobowiązani są w szczególności projektanci oraz organy administracji ustalające 

warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz organy administracji właściwe do spraw wywłaszczania 

nieruchomości. 
50

 Por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 czerwca 2013 r., IV SA/Wa 482/13, LEX nr 1682296; wyrok WSA 

we Wrocławiu z dnia 23 października 2007 r., II SA/Wr 161/07, LEX nr 394829; wyrok WSA w Krakowie  

z dnia 6 grudnia 2016 r., II SA/Kr 1026/16, LEX nr 2205993. 
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danego zamierzenia inwestycyjnego, li tylkocelem ustalenia spełnienia warunków dla 

wydania decyzji o warunkach zabudowy określonych w art. 61 ust. 1 u.p.z.p.  

W konsekwencji, przyjąć należy, że również strony postępowania nie mogą żądać od 

organów, by rozszerzały jego zakres o badanie i ocenę okoliczności niezwiązanych  

z uwarunkowaniami dla wydania decyzji o warunkach zabudowy. A zatem od inwestora nie 

można wymagać spełnienia ponadnormatywnych świadczeń lub warunków, jak i strony 

postępowania nie mogą żądać od organu administracyjnego rozszerzenia postępowania  

o kwestie nie mające znaczenia dla oceny możliwości wydania decyzji o warunkach 

zabudowy
51

. Powyższe nie wyklucza jednak możliwości składania przez te podmioty żądań 

dowodowych w trybie art. 78 k.p.a. Jednakże o dopuszczeniu danego dowodu decydować 

będzie każdorazowo ocena organu administracyjnego, czy przedmiot dowodu dotyczy 

okoliczności, których udowodnienie ma znaczenie dla wydania decyzji o warunkach 

zabudowy.Tym samym, zakaz art. 52 ust. 3 u.p.z.p., określa również granice postępowania 

wyjaśniającego w toku postępowania administracyjnego. 

Tak rozbudowane wymagania odnoszące się do dokumentacji oraz informacji, jakie 

musi dostarczyć organowi administracyjnemu inwestor wraz z wnioskiem inicjującym 

postępowanie w sprawie wydania warunków zabudowy, podyktowanesą charakterem 

wydawanej w tym postępowaniu decyzji administracyjnej. Decyzja ta, w sposób 

wiążącyokreślająca sposób zagospodarowania terenu nieobjętego postanowieniami 

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania terenu, stanowifundamentalny akt 

regulujący sposób zagospodarowania terenu dla lokalizacji planowanej inwestycji. Tym 

samym zaś, musi stanowić gwarancję zgodności zamierzenia inwestycyjnego w danym 

terenie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

W odniesieniu do wniosku inwestora w przedmiocie wydania decyzji o warunkach 

zabudowy znajdować będą również zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 

o opłacie skarbowej
52

, nakazujące uiszczenie tej opłaty.Dowód uiszczenia opłaty powinien 

zostać załączony do wniosku inwestora. W przypadku niedochowania tego obowiązku, organ 

administracyjny powinien zakwalifikować ten fakt jako brak formalny możliwy do usunięcia 

w trybie art. 64 § 2 k.p.a. 

Ponadto, jak każdy wniosek inicjujący postępowanie administracyjne, wniosek  

o wydanie decyzji o warunkach zabudowy musi być podpisany przez inwestora podpisem 

własnoręcznym lub elektronicznym. Brak podpisu może również zostać uzupełniony w trybie 

                                                           
51

 Tak wyrok WSA w Krakowie z dnia 8 listopada 2016 r., II SA/Kr 694/16,  LEX nr 2162407. 
52

 Por. załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000). 

https://sip.lex.pl/#/orzeczenie/522256103/1/ii-sa-kr-694-16-rozgraniczenie-postepowania-w-sprawie-o-ustalenie-warunkow-zabudowy-oraz...?cm=URELATIONS
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art. 64 § 2 k.p.a. jako brak formalny podania
53

. W przypadku, gdy inwestor będący osobą 

fizyczną lub podmiotem zbiorowym nie składa wniosku osobiście, należy do niego załączyć 

dokumenty potwierdzające prawidłową reprezentację. Będą nimi odpowiednio stosowne 

pełnomocnictwo
54

 orazw przypadku podmiotów zbiorowych odpis z Krajowego Rejestru 

Sądowego
55

 lub inny dokument potwierdzający sposób reprezentacji podmiotu 

niepodlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. W takim przypadku ponownie 

dojdzie do konieczności zastosowania odpowiednich przepisów ustawy o opłacie skarbowej
56

. 

Dokumenty przedkładane wraz z wnioskiem, winny być składane w oryginale zgodnie 

z art.76 § 1 k.p.a. Jeżeli jednak dokument znajduje się w aktach innego organu administracji 

lub podmiotów, które z mocy prawa lub porozumienia upoważnione są do załatwiania spraw 

indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych lub wydawania 

zaświadczeń, wystarczającym jest wówczas przedstawienie przez inwestora urzędowo 

poświadczonego przez ten organ lub podmiot odpisu lub wyciągu z tego dokumentu
57

. 

Uprawnionymi do poświadczenia odpisów dokumentów są również notariusze, oraz 

występujący w sprawie pełnomocnicy strony będący adwokatami, radcami prawnymi, 

rzecznikami patentowymi, doradcami podatkowymi,a także upoważniony pracownik organu 

prowadzącego postępowanie, któremu został okazany dany dokument
58

.  

                                                           
53

 Zob. wyrok WSA w Białymstoku z dnia 5 listopada 2013 r., II SA/Bk 480/13, LEX nr 1531077; wyrok NSA  

z dnia 10 marca 2009 r., II OSK 316/08, LEX nr 526409; Wyrok WSA w Warszawie, I SA/Wa 1794/12, LEX  

nr 1274149. 
54

 Por. art. 33 k.p.a. 
55

Organ administracyjny może samodzielnie ocenić prawidłową reprezentację, w przypadku wątpliwości. Rejestr 

przedsiębiorców jest dostępny w sieci Internet na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Zgodnie z art. 

4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 986 z późn. 

zm.), wydruki z rejestrów elektronicznych mają walor dokumentu urzędowego i są traktowane na równi  

z odpisem z Centralnej Informacji w tradycyjnej wersji papierowej. 
56

 Por. Interpretacja ogólna Nr PL/LM/835/77/EOB/2014/RD-91893 Ministra Finansówz dnia 13 października 

2014 r.w sprawie opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie  pełnomocnictwa lub 

prokury,http://www.mf.gov.pl/documents/764034/2419248/Dz.+Urz.+Min.+Fin.+z+dnia+20+pa%C5%BAdzier

nika+2014+r.+-+poz.+40+- (dostęp: 28.06.2019r.) 
57

Por. art.76a § 1 k.p.a. 
58

Por. art.76a § 2 i 2b k.p.a. 



309 
 

4.2. Podmioty uczestniczące w postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 

dla farmy fotowoltaicznej 

 

W postępowaniu administracyjnym toczącym się w sprawie wydania decyzji  

o warunkach zabudowy dla farm fotowoltaicznych uczestniczy szereg podmiotów, które 

stanowią organy administracji publicznej
1
, jako podejmujące władcze rozstrzygnięcie  

w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym
2
 oraz właściwe do dokonywania 

uzgodnień decyzji o warunkach zabudowy,a także podmioty będące stronami takiego 

postępowania. O ile właściwe organy administracyjne wskazane zostały przez ustawodawcę 

wprost w przepisach u.p.z.p., a są nimi – co do zasady – wójtowie (burmistrzowie lub 

prezydenci miast), o tyle określenie stron toczącego się postępowania w sprawie ustalenia 

warunków zabudowy, przyznanie określonym podmiotom legitymacji strony w konkretnym 

postępowaniu administracyjnym, jakkolwiek nie następuje w drodze władczego 

rozstrzygnięcia organu administracyjnego dokonywanego decyzją administracyjną, znajdując 

swe oparcie bezpośrednio w przepisie prawa materialnego, wymaga każdorazowego 

określenia przez organ administracyjny właściwy do wydania decyzji o warunkach 

zabudowy
3
. Jak bowiem słusznie wskazuje J. Dessoulavy-Śliwiński

4
, jeżeli nie ma strony 

postępowania, to wszystkie czynności organu administracyjnego należy traktować jako 

nieistniejące, bowiem żadne postępowanie administracyjne, nie może się toczyć bez udziału 

strony, a żadne czynności organu, podejmowane w intencji prowadzenia postępowania 

administracyjnego, w istocie takiego postępowania nie zainicjują jeżeli nie istnieje podmiot, 

                                                           
1
 Zgodnie z art. 5 § 2 pkt 3 k.p.a. w zw. z art. 1 pkt 2 k.p.a., organem administracji publicznej są ministrowie, 

centralne organy administracji rządowej, wojewodowie, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe 

organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz  

organy i podmioty, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw 

przed organami administracji publicznej, w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych 

rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych. W niniejszej pracy pojęcie organu administracji publicznej 

używane bywa zamiennie z pojęciem organu administracyjnego. Organami jednostek samorządu terytorialnego 

są zaś organy gmin, powiatów, województw, związków gmin, związków powiatów, wójtowie, burmistrzowie, 

prezydenci miast, starostowie, marszałkowie województwa oraz kierownicy służb, inspekcji i straży działających 

w imieniu wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta, starosty lub marszałka województwa, oraz samorządowe 

kolegia odwoławcze (por. art. 5 § 2 pkt. 6 k.p.a.) 
2
 Pojęcie jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego obejmuje ogólne postępowanie administracyjne 

prowadzone w oparciu o przepisy k.p.a., którego celem jest wydanie przez organ administracyjny 

rozstrzygnięcia w postaci decyzji administracyjnej. Por. T. Kiełkowski, Sprawa administracyjna, Kraków 2004, 

s. 11 oraz M. Kamiński, O istocie pojęcia sprawy sądowoadministracyjnej, PPP, 2009, nr 10. s. 6–27. 
3
 Por. wyrok NSA z dnia 25 maja 2005 r., OSK 1271/04, LEX nr 1405532, wyrok NSA z dnia 7 kwietnia 2010 r. 

II OSK 1342/09, LEX nr 597205, wyrok NSA z dnia 10 sierpnia 2001 r., ISA 511/00, LEX nr 54725, wyrok 

NSA z dnia 5 lipca 2006 r., II OSK 985/05, LEX nr 275529. 
4
Zob. Z. Niewiadomski (red.), Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2016, s. 286. 
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który jest adresatem rozstrzygnięć podejmowanych przez organ na podstawie i w granicach 

prawa.  

Zgodnie z art. 163 Konstytucji, jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje 

generalne domniemanie właściwości.Wykonująonebowiemzadania publiczne niezastrzeżone 

przez Konstytucję lub ustawy na rzecz organów innych władz publicznych. 

W obrębie jednostek samorządu terytorialnego, wolą ustrojodawcy szczególna pozycja 

została zaś powierzona gminie
5
, która jako jedyny organ samorządu terytorialnego została 

wprost wskazana w treści ustawy zasadniczej
6
. Na poziomie konstytucyjnym pozycja 

ustrojowa gminy została również poparta poprzez wprowadzenie generalnego domniemania 

właściwości,powierzającego jej wykonywanie wszystkich zadań samorządu terytorialnego nie 

zastrzeżonych dla innych jego jednostek
7
. W literaturze przedmiotu podnoszonym jest,  

iż konstytucyjne domniemania właściwości jednostek samorządu terytorialnego, nie powinny 

być rozumiane jako normy prawne nadające się do bezpośredniego stosowania przez organy 

administracyjne bądź strony postępowań administracyjnych
8
. Ich adresatem jest bowiem 

ustawodawca, który w procesie stanowienia prawa powinien uwzględniać całość zasad oraz 

wartości konstytucyjnych odnoszących się do samorządu terytorialnego celem unikania 

ingerencjiw sferę samodzielności jednostek samorządu terytorialnego. W tym miejscu 

przywołać należyregulację art. 165 ust. 2 Konstytucji, który stanowi gwarancję 

samodzielności jednostek samorządu terytorialnego poprzez przyznanie im expressis verbis 

ochrony sądowej w tym zakresie. 

Powtórzeniem i doprecyzowaniem konstytucyjnego domniemania właściwości gminy 

na poziomie ustawodawstwa zwykłego jesttreść art. 6 u.s.g., który przyznaje gminie 

uprawnienie do działania i rozstrzygania w drodze wydawanych decyzji administracyjnych, 

we wszystkich sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, o ile mocą przepisów ustaw 

szczegółowych spraw tych nie przekazano do zakresu działania innych podmiotów. Tym 

samym, w razie wątpliwości kompetencyjnych, jakie mogą pojawić się w obszarze 

stosowania prawa przez jednostki samorządu terytorialnego, w pierwszej kolejności należy 

dokonać oceny, czy dana sprawa publiczna ma charakter lokalny, a co za tym idzie czy może 

                                                           
5
 Zgodnie z art. 1 ust. 2 u.s.g., pojęcie gmina powinno być rozumiane jako lokalna wspólnota samorządowa oraz 

odpowiednie terytorium. 
6
 Por. art. 164 ust. 1 i 2 Konstytucji. 

7
 Por. art. 163 oraz 164 ust. 3 Konstytucji. 

8
 Por. P. Sarnecki (red.), Zasady ustrojowe i praktyka, Warszawa 2005, s. 100–101; H. Izdebski, Domniemanie 

zadań samorządu terytorialnego i domniemanie zadań gminy w obrębie samorządu terytorialnego – klauzule 

generalne dotyczące zadań samorządu, ST 2015/1–2/69–76. 
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być rozstrzygnięta przez gminę
9
. Wskazać również należy, że gmina stanowi podstawową 

jednostką zasadniczego podziału terytorialnego
10

, co również świadczy o jej podstawowym 

znaczeniuwśród jednostek samorządu terytorialnego
11

. 

Katalog zadań własnych gminy, jako jednostki samorządu terytorialnego został 

określony w art. 7 ust. 1 u.s.g. Czyniąc wyliczenie objętych nim kwestii, ustawodawca 

posłużył się zwrotem „w szczególności”, co uprawnia stwierdzenie, iż nie jest on katalogiem 

zamkniętym. Samodzielność gminy w wykonywaniu zadań własnych i zleconych, przejawia 

się przede wszystkim poprzez podlegające ochronie sądowej wykonywanie ich we własnym 

imieniu i na własną odpowiedzialność. Celem wykonywania zadań własnych lub zleconych, 

gmina uprawniona jest do wydawania w zakresie udzielonych jej upoważnień ustawowych 

aktów prawa miejscowego, czyli przepisów prawnych powszechnie obowiązujących na jej 

obszarze oraz decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych. 

Sprawy dotyczące ładu przestrzennego wskazane w art. 7 ust. 1 pkt 1 u.s.g. jako 

zadania własne gminy, znalazły swoje doprecyzowanie w treści u.p.z.p., w szczególności zaś 

w art. 3 ust 1u.p.z.p., zgodnie z którym, są nimi kształtowanie i prowadzenie polityki 

przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej 

strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych.  

Wszelkie organy administracji publicznej, w tym organy jednostek samorządu 

terytorialnego, w myśl zasady praworządności
12

wyrażonej poprzez art. 7 Konstytucji
13

, 

obowiązane są do działania w zgodzie z przepisami prawa. Niejako potwierdzeniem jej 

implementacji do gałęzi prawa administracyjnego,orazjej konkretyzacjąjest treść  

art. 6 k.p.a., zgodnie z którym, organy administracji publicznej zobowiązane są do działania 

                                                           
9
 Por. postanowienie NSA z dnia 3 grudnia 2009, I OW 116/09, LEX nr 582513. 

10
 Por. art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału 

terytorialnego państwa (Dz. U. z 1998 r., nr 96, poz. 603 z późn. zm.) 
11

 Od 1998 r. funkcjonuje w Polce trójszczeblowa struktura samorządu terytorialnego: gminna, powiatowa  

i wojewódzka. Postawy normatywne funkcjonowania powiatów i województw regulują: ustawa z 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.), u.sam.woj., a przede 

wszystkim ustawa z 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego 

państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603 z późn. zm.) 
12

Zob. J. Zimmerman, glosa do wyroku SN z 23.07.1992 r., III ARN 40/92, PiP 1993, z. 8, s. 116: „podstawową 

zasadą ogólną postępowania administracyjnego w państwie prawa jest zasada legalności (praworządności). Inne 

zasady ogólne mają również dla państwa prawa niezaprzeczalne znaczenie, które należy wydobywać i chronić. 

Jeżeli jednak stan faktyczny sprawy ustawi którąś z tych zasad w opozycji do zasady legalności, ta ostatnia 

powinna mieć pierwszeństwo". 
13

Zob. art. 7 Konstytucji stanowi, iż „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.” 
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na podstawie przepisów prawa
14

. Działania organów administracji publicznej winny być zaś 

postrzegane, jako bezpośrednia realizacja umocowania tych organów do stosowania norm 

prawa administracyjnego w granicach przyznanych im kompetencji, rozumianej jako prawo  

i obowiązek do działaniaw drodze wydawanych decyzji administracyjnych,stanowiących 

konkretyzację norm prawa administracyjnego w sprawach indywidualnych.Przedmiotowa 

konkretyzacja,stanowiąc realizację przyznanych organowi administracji publicznej 

kompetencji, nazywana jest właściwością organu administracyjnego
15

. Innymi słowy, 

właściwością organu administracyjnego jest jego prawem przewidziane uprawnienie do 

władczego rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym określonego rodzaju sprawy
16

. 

Organy administracji publicznej z urzędu obowiązane są do przestrzegania swojej 

właściwości rzeczowej i miejscowej
17

. Właściwość rzeczową organu administracyjnego, 

rozumianą jako legitymację do rozstrzygania w odniesieniu do danej kategorii spraw, określać 

należy na podstawie przepisów regulujących zakres działania danego organu 

administracyjnego
18

. Jak wskazywane jest jednak w literaturze przedmiotu, prawidłowe 

określenie właściwości rzeczowej organu administracyjnego wielokrotnie nastręcza 

poważnych trudności z uwagi na nieprecyzyjność regulacji poszczególnych ustaw 

szczegółowych
19

. Tymczasem, właściwością miejscową organu administracyjnego pozostaje 

jego uprawnienie do rozstrzygania danej kategorii spraw objętych jego właściwością 

rzeczową, które rozciąga się nad danym terytorium
20

. Wobec powyższego stwierdzić należy, 

że ustalenie właściwości rzeczowej, ma charakter pierwotny względem określenia 

właściwości terytorialnej organu administracyjnego. Ten tok myślenia znajduje swoje 

odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, które podnoszą, iż redakcja  

art. 19 k.p.a. nie pozostawia najmniejszych wątpliwości co do tego, że badanie właściwości 

organu administracyjnego w danej sprawie należy rozpocząć od ustalenia jego właściwości 

rzeczowej, podnosząc równocześnie, iż przywołana powyżej zasada praworządności nie 

dopuszcza istnienia jednoczesnej, równoległej właściwości dwóch organów administracji 

publicznej w tej samej sprawie
21

.W tym miejscu zwrócić należy uwagę na powiązanie, jakie 

                                                           
14

 Zob. art. 6 k.p.a. „Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.” 
15

 Szerzej na ten temat J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2012, s.110 i n. 
16

 E. Ochendowski, Postępowanie administracyjne, Toruń 2012, s. 77. 
17

Por. art.19 k.p.a. 
18

Por. art.20 k.p.a. 
19

 Szerzej na ten temat G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. 

Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1–103, komentarz do art. 20 k.p.a., LEX 2010. 
20

 Por. art. 21 k.p.a. 
21

 Por. postanowienie NSA z dnia 23 maja 2013 r., II FW 2/13, LEX nr 1318879; wyrok WSA w Gorzowie 

Wielkopolskim z dnia 15 października 2015 r., II SA/Go 523/15, LEX nr 1821999; wyrok WSA w Warszawie  

z dnia 19 sierpnia 2015 r., VI SA/Wa 1534/15, LEX nr 2048946; postanowienie NSA z dnia 8 kwietnia 2014 r., 



313 
 

zachodzi pomiędzy prawidłowym określeniem właściwości danego organu administracyjnego 

w sprawie, z tzw. właściwością instancyjną. Prawidłowe bowiemokreślenie właściwości 

rzeczowej i miejscowej danego organu administracyjnego, pozostaje kluczowym 

zagadnieniem zarówno dla prawidłowego zainicjowania oraz przeprowadzenia postępowania 

administracyjnego jak i prawidłowego ustalenia organów administracyjnych drugiej instancji 

w przypadku kwestionowania przez strony lub inne organy administracji publicznej 

poprawności danego rozstrzygnięcia.Prowadzenie zaśpostępowania administracyjnego przez 

organ administracyjny z naruszeniem norm prawnych określających jego właściwość, 

uznawane jest powszechnie za kwalifikowaną wadę tegoż postępowania, skutkującą 

możliwością stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej wydanej w dotkniętym  

tą wadą postępowaniu 
22

.Równocześnie, z uwagi na to, że art. 156 § 1 pkt 1 k.p.a. nie 

wprowadza żadnych dodatkowych warunków koniecznych dla zakwalifikowania naruszenia 

przepisów o właściwości, jakostanowiących podstawę dla stwierdzenia nieważności decyzji 

administracyjnej,każde ichnaruszenie, niezależnie od przyczyn jego zaistnienia, stanowić 

będzie przesłankęstwierdzenia nieważności.Bez znaczenia pozostawaćrównież będzie 

poprawność merytoryczna takiego dotkniętego wadą rozstrzygnięcia
23

. 

Generalna właściwość rzeczowa w zakresie wydawania decyzji o warunkach 

zabudowy, zgodnie z art. 60 ust. 1u.p.z.p. została powierzona organowi wykonawczemu 

gminy, tj. wójtowi (burmistrzowi lub prezydentowi)
24

. Stanowi to konsekwencję przyznania 

gminiewładztwa planistycznego oraz wyboru formy decyzji administracyjnej, jako aktu 

administracyjnego właściwego dla dokonywania rozstrzygnięć w zakresie określenia 

sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy dla terenów nieobjętych 

postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Skutkiem przyznania 

jednoosobowemu organowi wykonawczemu gminy kompetencji do wydawania decyzji  

o warunkach zabudowy, jest powstanie prawa i obowiązku tegoż organu do działania w tym 

ustawowo określonym zakresie. Dlatego niedopuszczalne jest, aby wójt (burmistrz lub 

prezydent), bez wyraźnego upoważnienia ustawowego przekazał przyznane mu w ten sposób 

                                                                                                                                                                                     
II GW 2/14, LEX nr 1461881; wyrok WSA w Lublinie z dnia 27 września 2013 r., I SA/Lu 460/13, LEX  

nr 1464839. 
22

Por. wyrok NSA z dnia 13 stycznia 2015 r., I OSK 2132/13, LEX nr 1668104; wyrok NSA w Warszawie  

z dnia 2 lutego 2012 r., I OSK 538/11, LEX nr 1113273; wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2016 r., II 

SA/Wa 503/16, LEX nr 2148489; wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 lipca 2016 r., VI SA/Wa 3170/15, LEX 

nr 2113799; wyrok WSA w Gdańsku z dnia 6 lutego 2013 r., II SA/Gd 612/12, LEX nr 1370557; wyrok WSA w 

Warszawie z dnia 5 lutego 2013 r., II SA/Wa 2165/12, LEX nr 1278031; wyrok WSA w Poznaniu z dnia  

3 października 2012 r., II SA/Po 527/12, LEX nr 1241178; wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia  

3 marca 2010 r., II SA/Go 67/10, LEX nr 605279. 
23

 Por. wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 21 maja 2013 r., II SA/Rz 160/13, LEX nr 1340435. 
24

 Por. art. 11a ust 1 pkt 2 oraz ust. 3 w zw. z art. 26 ust 1,ust.3 i ust. 4 u.s.g. 
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kompetencje. Podobnie, niedopuszczalnym pozostaje, aby inny organ administracyjny 

skutecznie dochodził możliwości ich wykonywania przeciw wójtowi (burmistrzowi lub 

prezydentowi). Kompetencje wójta (burmistrza lub prezydenta), jako organu jednostki 

samorządu terytorialnego w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy, mają tym 

samym charakter wyłączny
25

. Nie można jednak pominąć, że zgodnie z treścią art. 60 ust. 3 

u.p.z.p. organem właściwym dla wydania decyzji o warunkach zabudowy na terenach 

zamkniętych jest wojewoda. Powyższe pozostaje w zgodzie z zasadą państwa prawnego, 

zgodnie z którą kompetencji organów administracji państwowej nie należy domniemywać, 

bowiem wynikać one każdorazowo muszą z wyraźnego przepisu prawa
26

. 

Orzecznictwosądów administracyjnych wskazuje, że dla istnienia kompetencji koniecznym 

jest istnienie wyraźnego przepisu prawa, bez którego nie istnieją one w ogóle
27

. Mając 

powyższe na uwadze, wskazać należy, że niedopuszczalnym jest równieżwpływanie w 

jakikolwiek sposób na sam zakres,jak i sposób wykonywaniakompetencji organu 

wykonawczego gminy, przez jej organ stanowiący, czyli radę gminy
28

, jak i przez inny 

podmiot. Takie działanie nie znajduje bowiem uzasadnienia w normie art. 18 ust. 1 u.s.g. 

kształtującej domniemanie właściwości rzeczowej rady gminy wewnątrz struktury danej 

jednostki samorządu terytorialnego. 

Jak wskazano powyżej, ustaleniu właściwości rzeczowej organu administracyjnego  

w sprawie określenia warunków zabudowy, towarzyszyć musi ustalenie jego właściwości 

miejscowej. Z uwagi na brak w przepisach u.p.z.p. szczegółowej regulacji w tym zakresie, 

właściwość miejscową organu należy oceniać na gruncie art. 21 § 1 pkt 1 k.p.a.
29

, co oznacza, 

że w sprawie określenia warunków zabudowy właściwym miejscowo będzie organ 

wykonawczy gminy, na której obszarze znajduje się teren będący przedmiotem postępowania 

w sprawie. Normę prawną o charakterze lex specialisw odniesieniu do  przedmiotowej 

regulacji k.p.a., stanowi art. 51 ust. 3 w zw. z art. 64 u.p.z.p. odnoszący się do sytuacji,  

w której planowana inwestycja wykracza poza obszar jednej gminy. Wówczas, właściwość 

organu wyznaczana jest identycznie jak na gruncie k.p.a., czyli poprzez ustalenie, w obszarze 

                                                           
25

 Por. wyrok NSA z dnia 18 marca 1998 r.,  II SAB/Łd 57/96, ONSA 1999/1/18. 
26

 Por. wyrok NSA z dnia 7 października 2014 r., I OSK 589/13, LEX nr 1591042. 
27

 Por. uchwała TK z 10.05.1994 r., W 7/94, OTK 1994/1/23; wyrok NSA z 18 marca 1998 r., II SAB/Łd 57/96, 

ONSA 1999/1/18; rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z dnia 5 kwietnia 2011 r., NK-

II.4131.136.2011, Lubel.2011/59/1194; wyrok WSA w Szczecinie z dnia 23 listopada 2010 r., II SA/Sz 809/10, 

LEX nr 754957; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 28 lutego 2008 r., IV SA/Po 719/07, LEX nr 535007.  
28

 Por. art. 15 u.s.g.  
29

 Zgodnie z art. 21 § 1 pkt k.p.a. właściwość miejscową organu administracji publicznej w sprawach 

dotyczących nieruchomości ustala się według miejsca jej położenia; jeżeli nieruchomość położona jest na 

obszarze właściwości dwóch lub więcej organów, orzekanie należy do organu, na którego obszarze znajduje się 

większa część nieruchomości. 



315 
 

właściwości którego z organów administracyjnych znajduje się największa część terenu 

przeznaczonego na realizację planowanej inwestycji, jednakże skutki prawne dokonanej w ten 

sposób oceny pozostają różne od tych wskazanych w art. 21 § 1 pkt. 1 k.p.a. I tak, na gruncie 

k.p.a. jak i u.p.z.p. w omawianym przypadku organem właściwym miejscowo dla dokonania 

rozstrzygnięcia w sprawie, będzie ten, na obszarze właściwości którego znajduje się większa 

część terenu przeznaczonego na realizację inwestycji. Różnicą zaś będzie w takim przypadku 

konieczność wydawania decyzji o warunkach zabudowy w porozumieniu z wójtami 

(burmistrzami lub prezydentami), na obszarze właściwości których znajduje się część terenu 

objętego wnioskiem.Formuły działania w porozumieniu nie nakłada zatemw tym zakresie 

k.p.a., li tylko regulacja szczególna u.p.z.p.Przedmiotowa regulacja u.p.z.p. rozstrzyga 

zatemkonflikt organów administracyjnych w przedmiocie ich właściwości miejscowej i 

rzeczowej, wskazując który z nich powinien sprawę rozstrzygnąć uwzględniając jednakowoż 

merytoryczne stanowiskoinnych organów administracji publicznej
30

.Wójt (burmistrz lub 

prezydent) właściwy dla wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji 

lokalizowanej na obszarze właściwości kilku gmin, działając w porozumieniu, obowiązany 

jest uzyskać akceptację
31

wszystkich zainteresowanych podmiotów w odniesieniu do treści 

rozstrzygnięcia w sprawie. Porozumienieto obejmuje całe postępowanie administracyjne 

prowadzone w sprawie, a wszystkie zainteresowane organy administracyjne posiadają prawo 

do zgłaszania swoich uwag na poszczególnych jego etapach, w szczególności zaś  

w odniesieniu do treści wniosku oraz przedstawianych w sprawie dowodów
32

. 

Takie ujęcie zdaje się być uzasadnione równorzędną pozycją ustrojową jednostek 

samorządu terytorialnego, które wspólnie uczestnicząpoprzez swoje organy wykonawcze  

w postępowaniu administracyjnym, którego przedmiot objęty jest zakresem ich wyłącznych 

kompetencji. Brak konsensusu pomiędzy organami działającymi w porozumieniu, powoduje 

niemożność wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla planowanej inwestycji, co  

w sposób wyraźny wskazuje na daleko posuniętą ochronę tzw. władztwa planistycznego gmin 

w odniesieniu do ich terytorium, niezależnie od powierzchni, jaka miałby stać się 

przedmiotem rozstrzygnięcia. Tak znaczący wpływ organów zainteresowanych na kształt 

rozstrzygnięcia w przedmiocie warunków zabudowy dla planowanej inwestycji,jak i na 

                                                           
30

 Zob. wyrok WSA w Białymstoku z dnia 21 sierpnia 2014 r., II SA/Bk 402/14, LEX nr 1513005. 
31

 Por. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 10 marca 2011 r., II SA/Wr 726/10, ONSAiWSA 2012/2/24.wyrok 

WSA w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2012 r., IV SA/Po 1301/11, LEX nr 1377751; wyrok NSA z dnia  

1 października 1998 r., II SA 916/97, OSP 1999/7-8/136; wyrok z dnia 26 maja 1998 r., II SA 1540/97, Glosa 

1998/12/28; wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 lipca 2013 r., IV SA/Wa 896/13, LEX nr 1609635; wyrok 

WSA w Warszawie z dnia 23 maja 2016 r., IV SA/Wa 113/16, LEX nr 2113638. 
32

Zob. Z. Niewiadomski (red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warszawa 2016,  

s. 504. 
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wcześniejsze stadia postępowania administracyjnego, określany bywa w literaturze 

przedmiotu jako współdecydowanie
33

. 

W odniesieniu jednak do konkretnej formy,w jakiej dochodzić ma do współdziałania 

pomiędzy organami wykonawczymi gmin,zmierzającej do osiągnięcia między nimi 

consensusu odnośnie rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej, stanowiska sądów 

administracyjnych są podzielone, nie tworząc jednolitej linii orzeczniczej. Jak wskazał WSA 

w Kielcach
34

 możliwe jest potraktowanie wymogu działania wporozumieniu jako klasycznego 

uzgodnienia administracyjnego znanego z art. 106 k.p.a. Jednakże zakładając racjonalność 

ustawodawcy przyjąć należałoby, że wówczas bezpośrednie odwołania do art. 106 k.p.a. 

powinno się znaleźć expressis verbis w treści art. 51 ust. 3 u.p.z.p. Ideą współdziałania jest 

bowiemjego ciągłość podczas całego postępowania administracyjnego, tymczasem 

postanowienie uzgodnieniowe wydawane jest w określonym momencie, co zdaje się 

zaprzeczać tak rozumianej idei współdziałania. Kolejną możliwością zdaje się być zatem 

uznanie, iż z uwagi na obowiązek organów administracyjnych do działania w formach 

przewidzianych przez prawo, formą współdziałania winno być postanowienie wydawane  

w oparciu o art. 123 i nast. k.p.a., cojednakwykluczałoby możliwość wniesienia zażalenia na 

takie postanowienie
35

. Również w tym przypadku nie zostaje dochowana idea współdziałania 

z uwagi na konkretny moment wydawania postanowienia. Wreszcie, możliwym jest przyjęcie, 

że współdziałanie organów wykonawczych oparte ma być na ułożeniu ram współpracy  

w oparciu o prawo cywilne, poprzez zawarcie pomiędzy nimi umowy odnośnie zasad 

współpracy, w wykonaniu której dochodziłoby do wydania powszechnie zaakceptowanego 

rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej.Z uwagi na przedstawione powyżej niejasności 

dotyczące formy działania organów administracyjnych w porozumieniu, należy sformułować 

postulat de lege ferenda w zakresie wprowadzenia przez ustawodawcę doprecyzowania treści 

norm procesowych właściwych dla tej formy współdziałania organów administracji 

publicznej. 

Wskazana powyżej właściwość rzeczowa i miejscowa wójtów (burmistrzów lub 

prezydentów) dla wydawania decyzji o warunkach zabudowy zostaje jednak wyłączona na 

rzecz wojewody w przypadku lokalizacji planowanej inwestycji na terenach 

zamkniętych
36

.Regulacja ta stanowi odstępstwo, wyjątek od zasady przyznawania gminie 

                                                           
33

Zob. J. Świątkiewicz, Z problematyki współdecyzji organów w prawie administracyjnym, PiP 1964, z. 5-6,  

s. 71 – przywołany za Z. Niewiadomski (red.), Planowanie…, s. 504.  
34

 Zob. wyrok WSA w Kielcach z dnia 17 marca 2016 r., II SA/Ke 1091/14, LEX nr 2025938. 
35

Por. art. 141 k.p.a. 
36

Por. art.60 ust.3 u.p.z.p. 
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uprawnień do rozstrzygania w kwestii planowania przestrzennego na terenie przysługujących 

jej kompetencji, wprowadzony zapewne celem ochrony szczególnych wartości, jakimi 

pozostają sprawy obronności i bezpieczeństwa państwa. Teren zamknięty w myśl art. 2 pkt 11 

u.p.z.p. w zw. z art. 2 pkt 9 p.g.g.stanowi teren o charakterze zastrzeżonym właśnie ze 

względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określony przez właściwych ministrów i 

kierowników urzędów centralnych
37

.W literaturze wskazuje się na problem z ustaleniem 

właściwości organu administracji publicznej w sytuacji, gdy planowana inwestycja 

zlokalizowana ma być jedynie w części na terenie zamkniętym
38

. W tym aspekcie podnosi się 

przede wszystkim fakt, iż regulacja art. 51 ust. 3 w zw. z art. 64 ust. 1 u.p.z.p. rozstrzyga 

jedynie o kwestii właściwości pomiędzy organami wykonawczymi gminy, nie odnosząc się 

tym samym zakresowo do innych organów administracji publicznej, w tym do wojewody. 

Wówczas, zdaje się być możliwym zarówno dokonanie oceny właściwości miejscowej 

organów  

w oparciu o ogólną regulację art. 21 § 1 k.p.a., czyli przyznanie jej organowi w oparciu  

o kryterium wielkości obszaru przeznaczonego pod lokalizację planowanej inwestycji, jak  

i przyznanie tej kompetencji wojewodzie, uzasadniając taki wybór koniecznością ochrony 

ważnego interesu państwa, jaki stanowią kwestie obronności i bezpieczeństwa. 

Poza przedstawianymi powyżej organami administracji publicznej właściwymi do 

rozstrzygania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy wydawanej dla inwestycji 

stanowiącej farmę fotowoltaiczną, w postepowaniu administracyjnym toczącym się w sprawie 

ich określenia uczestniczą również inne organy administracyjne i podmioty, właściwe do 

uzgadniania projektu decyzji o warunkach zabudowy. Z uwagi jednak na konstrukcję 

niniejszej pracy, przedstawione zostały w kolejnym jej podrozdziale, przedstawiającym 

problematykę związaną z opiniowaniem projektu decyzji o warunkach zabudowy
39

. 

                                                           
37

 Zgodnie z art. 4 ust. 2a–2d: 2a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie 

terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa (Dz. U. Nr 141, poz. 1368), tereny zamknięte są 

ustalane przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych w drodze decyzji. W decyzji tej 

określane są również granice terenu zamkniętego. Dokumentacja geodezyjna określająca przebieg granic  

i powierzchnię terenu zamkniętego przekazywana jest przez organy wydające decyzje o zamknięciu terenu 

właściwym terytorialnie starostom. Właściwi ministrowie i kierownicy urzędów centralnych zawiadamiają 

Głównego Geodetę Kraju o ustaleniu terenu zamkniętego oraz podają klauzulę tajności informacji dotyczących 

obiektów znajdujących się na tym terenie. Jeżeli teren utracił charakter terenu zamkniętego, zarządzający nim 

obowiązany jest przekazać właściwemu staroście dokumentację geodezyjną i kartograficzną oraz sporządzone 

mapy w celu włączenia ich do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Nadzór nad pracami 

geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych sprawuje właściwy minister lub kierownik urzędu 

centralnego. 
38

 Tak K. Małysa-Sulińska, Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych, Warszawa 2012, s. 52;  

Z. Niewiadomski (red.), Planowanie…, s. 501. 
39

 Zob. podrozdział 4.5. Uzgadnianie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla farmy fotowoltaicznej. 
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Podmiotami, których uczestnictwo w każdym jurysdykcyjnym postępowaniu 

administracyjnym stanowi warunek sine qua non są strony. Prawidłowe ich określenie 

stanowi zaś kwestię mającą bezpośredni wpływ na trwałość oraz możliwość pozostawania  

w obrocie prawnym decyzji administracyjnej wydanej w wyniku jego przeprowadzenia. 

Zarówno k.p.a. jak i u.p.z.p. zawierają szereg przepisów przyznających stronom różnorodne 

uprawnienia
40

, które muszą respektować organy administracyjne. Naruszenie tych uprawnień 

prowadzić może bowiemdo wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji administracyjnej 

dotkniętej taką wadą prawną poprzez jej uchylenie w trybie postępowania odwoławczego lub 

też stwierdzenie jej nieważności w jednym z postępowań nadzwyczajnych
41

. 

W tym miejscu wskazać należy, iż problem związany z prawidłowym określeniem 

stron jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego, pojawia się wielokrotnie w trakcie 

procesu budowlanego. Inaczej kształtuje go bowiemu.u.i.ś, w odniesieniu do stron  

w postępowaniu dotyczącym uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

a inaczejpr.bud., określając strony w postępowaniu zmierzającym do uzyskania decyzji  

o pozwoleniu na budowę. Powoduje to sytuację, w której w odniesieniu do tego samego 

zamierzenia inwestycyjnego, tożsamego pod względem przyjętych rozwiązań projektowych 

jak i lokalizacyjnych, w przypadku konieczności prowadzenia każdego z wymienionych 

powyżej postępowań administracyjnych, organy obowiązane będą każdorazowo rozstrzygać  

o zdolności administracyjnoprawnej i procesowej stron w każdym z nich oddzielnie  

i w oparciu o odmienne regulacje ustawowe. Tym samym, nie można założyć a priori 

tożsamości kręgów stron przywołanych postępowań administracyjnych, które mogą się od 

siebie znacząco różnić
42

. Powyższa uwaga znajduje zastosowanie do postępowań 

administracyjnych prowadzonych w toku procesu budowlanego farm fotowoltaicznych. 

W myśl art. 64 ust. 1 u.p.z.p., nakazującego odpowiednie stosowanie do postępowania 

w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy art. 52 ust. 1 u.p.z.p., konstytuującego 

wnioskowy charakter postępowania w przedmiocie wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

                                                           
40

 Przykładowo wskazać można: art. 7, 9, 11, 10 §1, 13, 14 § 2, 27 § 1, 32, 34, 73 § 1–3, 79, 83, 86, 89 k.p.a. 

oraz art. 37h ust. 2, 53 ust. 1 i 2a, 63 ust. 5 czy 52 ust. 2 u.p.z.p. 
41

 Zob. art. 128, 145 § 1, 156 § 1 pkt 4 k.p.a. oraz wyrok NSA z 19 czerwca 1998 r., I SA/Lu 652/97, LEX  

nr 34721; wyrok NSA z 12 września 2000 r., III SA 1082/00, LEX nr 47981; a także G. Łaszczyca, C. Martysz, 

A. Matan, Postępowanie administracyjne ogólne, Warszawa 2003, s. 716 i n.; M. Kamiński, Nieważność decyzji 

administracyjnej. Studium teoretyczne., Warszawa 2006; J. Goździewicz-Biechońska, Wadliwość decyzji 

administracyjnych w procesie inwestycyjno-budowlanym, Warszawa 2011. 
42

 Dla przykładu, wskazać można, iż w postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji  

o pozwoleniu na budowę, różnica zachodzić będzie w odniesieniu do właścicieli nieruchomości sąsiednich, 

którzy przeważnie będą uczestnikami tego pierwszego, podczas gdy w przypadku postępowania o wydanie 

decyzji o pozwoleniu na budowę, dla uznania ich za stronę, stanowiąca przedmiot ich uprawnień nieruchomość 

znajdować się będzie musiała w ustalonym zgodnie z przepisami odrębnymi obszarze oddziaływania obiektu 

(por. art. 3 pkt. 20 w zw z art. 28 ust. 2 pr.bud.) 
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inwestycji celu publicznego, podmiotem posiadającym zdolność wszczynania postępowania 

w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla farm fotowoltaicznych jest inwestor 

zamierzający zrealizować tego rodzaju nwestycję. 

Jak podnosi się w literaturze przedmiotu, wprowadzane częstokroć przez ustawodawcę 

przepisy nakazujące odpowiednie zastosowanie przepisów właściwych dla danej instytucji 

prawnej w odniesieniu do innej instytucji, nie upoważniają do ich stosowania bez uprzedniego 

dokonania systemowej oraz funkcjonalnej wykładni
43

. W rezultacie, stosowanie takich 

przepisów może polegać na ich prostym (bez żadnych modyfikacji) zastosowaniu, 

zastosowaniu w formie zmodyfikowanej lub też niezastosowaniu w ogóle
44

. Mając powyższe 

na uwadze, stwierdzić należy, iż art. 52 u.p.z.p. powinien być interpretowany w taki sposób, 

aby osiągnąć jak najwyższy stopień zgodności z rozumianą w sposób całościowy regulacją 

ustawową odnoszącą się do decyzji o warunkach zabudowy. Wynikiem zaś tej wykładni 

powinna być dekodowana spójnie i jasno norma prawna. Zdaje się, że w przypadku 

odpowiedniego stosowania art. 52 ust. 1 u.p.z.p. do podmiotu inicjującego postępowanie  

o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, dekodowana na jego potrzeby norma prawna nie 

ulega modyfikacjom. 

Zauważyć należy, iż ustawodawca nie wprowadził ani definicji legalnej pojęcia 

inwestor ani też żadnych ograniczeń o charakterze podmiotowym czy materialnoprawnym  

w odniesieniu do osoby inwestora, co oznacza, iż może nim być zarówno podmiot prawa 

publicznego jak i prywatnego,w tym osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka 

organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej. Takie ukształtowanie zakresu 

podmiotowego jest pełniejsze od ogólnej regulacji art. 29 k.p.a.
45

i stanowi lex 

                                                           
43

Zob. G. Wierczyński, Komentarz do rozporządzenia w sprawie "Zasad techniki prawodawczej",  

[w:] Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, wyd. II, WK 2016 – „W praktyce odróżnia się 

odesłania do stosowania danych przepisów wprost i odpowiednio. Nakaz stosowania określonych przepisów 

"odpowiednio" oznacza, że przy ich stosowaniu należy uwzględnić specyfikę spraw, których dotyczy takie 

odesłanie. W często cytowanej uchwale z dnia 30 stycznia 2001 r., I KZP 50/00, OSNKW 2001, nr 3–4, poz. 16, 

Sąd Najwyższy stwierdził, że przeniesienie danej normy poza macierzysty zakres regulacji odbywa się  

z założonym przez ustawodawcę dostosowaniem do drugiego zakresu odniesienia, dopuszczonym formułą 

"odpowiedniego" stosowania przepisu. Przy ustalaniu sposobu dostosowania normy w drugim zakresie 

odniesienia niezbędne staje się wykorzystanie zasad wykładni systemowej i funkcjonalnej, te zaś skłaniają do 

przyjęcia, że stosowanie normyw drugim zakresie odniesienia, chociaż "odpowiednie", powinno nastąpić  

w sposób najbardziej zbliżony do tego, w jakim funkcjonuje ona w pierwszym zakresie.” 
44

Por. A. Plucińska-Filipowicz (red.),Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, 

Warszawa 2016, s. 666. 
45

 Stroną postępowania administracyjnego – zgodnie z art. 29 k.p.a. – mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, 

a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne również jednostki 

nieposiadające osobowości prawnej. Takie skądinąd szerokie określenie zakresu podmiotowego nie stanowi jest 

jednak wyczerpujące. Poza granicami unormowania pozostają m.in. niepubliczne jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej takie jak spółki osobowe, stowarzyszenia zwykłe, jednostki budżetowe czy 

powoływane dla wykonywania zadań Państwa lub samorządu terytorialnego jednostki organizacyjne. 
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spcialis
46

wprowadzony na potrzeby u.p.z.p. W literaturze przedmiotu oraz orzecznictwie 

zostało przyjęte, iż dla uznania za stronę postępowania administracyjnego podmiotu 

niemieszczącego się w katalogu art. 29 k.p.a., koniecznym jest istnienie szczegółowej normy 

prawnej nadającej jej tą legitymację
47

. Normą o charakterze lex specialis w stosunku do art. 

29 k.p.a. pozostaje art. 52 ust. 1 u.p.z.p., zatem każdy podmiot mający subiektywny zamiar 

zmiany zagospodarowania terenu, czyli również realizacji farmy fotowoltaicznej, składając 

wniosek  

o wydanie decyzji o warunkach zabudowy staje się stroną tego postępowania. Sytuacja taka 

stanowi wypełnienie hipotezy art. 52 ust. 1 u.p.z.p. Jak trafnie podnosi M. Szewczyk
48

, interes 

prawny inwestora w postepowaniu o wydanie warunków zabudowy stanowić będzie 

jednocześnie jego interes faktyczny i powinien być rozumiany jako wynikająca z ustawy 

możliwość inicjowania przeprowadzenia postępowania kończącego się wydaniem pozytywnej 

lub negatywnej decyzji rozstrzygającej o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,  

a także jego modyfikowania oraz zakończenia. Interes prawny inwestora może być zatem 

w omawianym przypadku postrzegany jako znajdujący swe umocowanie w normie prawa 

procesowego jaką niewątpliwie pozostaje treść art. 52 ust. 1 u.p.z.p.
49

 

W przypadku zgodności treści wniosku inwestora z przepisami prawa, przysługuje mu 

roszczenie o ustalenie w drodze decyzji administracyjnej warunków zabudowy  

i zagospodarowania terenu. Zaspokojenie roszczenia inwestora następuje poprzez 

obligatoryjne w takiej sytuacji wydanie decyzji administracyjnej
50

. Roszczenie zaś wraz  

z interesem prawnym inwestora, skutkuje powstaniem po stronie inwestora publicznego 

prawa podmiotowego
51

.  

Nie ma przeszkód natury prawnej, aby ten sam inwestor był adresatem kilku decyzji  

o warunkach zabudowy, z zastrzeżeniem jednak odmienności opisanych w treści wniosku 

zamierzeń inwestycyjnych
52

. W przypadku farm fotowoltaicznych odmienność ta polegać 

                                                           
46

Por. Z. Niewiadomski (red.), Planowanie…, s. 508. 
47

Zob. J. Borkowski [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 

Warszawa 2011, s. 194–195; Z.R. Kmiecik, Postępowanie administracyjne i postępowanie 

sądowoadministracyjne, Kraków 2003, s. 99; P. Przybysz, art. 29 k.p.a, Kodeks postępowania 

administracyjnego. Komentarz, Wydanie XI, LexisNexis 2014. 
48

 M. Szewczyk [w:] Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kuś, Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2012, 

s. 233. 
49

 Bliżej nt. źródeł interesu prawnego stron administracyjnego postępowania jurysdykcyjnego zob. G. Łaszczyca, 

Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1–103, 

komentarz do art. 28 k.p.a., LEX 2010. 
50

Por. art.56 u.p.z.p. 
51

Zob. W. Jakimowicz, Publiczne prawa podmiotowe, Warszawa 2002, s. 136. 
52

Tamże, s. 562; wyrok NSA z dnia 5 lutego 1998 r., II SA/PO 873/97, ONSA 1998/4/141; wyrok NSA wyrok  

z dnia 10 grudnia 2008 r., II OSK 1566/07, LEX nr 529537; wyrok WSA w Gorzowie z dnia 6 sierpnia 2015 r., 
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może na różnorodności wskazywanych przez inwestora w treści wniosku wariantów tego 

rodzaju inwestycji. Wobec powyższego, organ administracyjny szczególną uwagę powinien 

zwrócić na sposób określenia zamierzenia inwestycyjnego. Analizy tego zagadnienia organ 

każdorazowo dokonywał będzie w toku postępowania, badając wszystkie elementy wniosku 

oraz załączonych do niego dokumentów
53

. Przewidziana w art. 63 ust. 1 u.p.z.p. możliwość 

jednoczesnego istnienia w obrocie prawnym decyzji o warunkach zabudowy wydanych na 

rzecz różnych inwestorów, jestzaś konsekwencją faktu, iż sama decyzja o warunkach 

zabudowy nie przyznaje inwestorowi prawa do terenu objętego jej zakresem, a tym samym 

nie narusza prawa własności ani uprawnień osób trzecich, pozostałych stron postępowania
54

. 

Stanowi ona za to swoistego rodzaju promesę wydania przez organ administracyjny  

w przyszłości oraz w oparciu o warunki w niej zawarte decyzji  

o pozwoleniu na budowę
55

. Określa tym samym sytuację prawną jej adresata w innym 

postępowaniu jurysdykcyjnym
56

.  

Kwestią budzącą wątpliwości w literaturze przedmiotu pozostaje możliwość 

wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy przez organ 

administracyjny w trybie art. 61 § 2 k.p.a. Trudno sobie co prawda wyobrazić szczególnie 

ważny interes strony jaki miałby uzasadniać zainicjowanie przedmiotowego postępowania 

administracyjnego przez organ administracyjny w przedmiocie wydania decyzji o warunkach 

zabudowy dla farmy fotowoltaicznej. Skoro jednak zarówno postępowanie w sprawie, jak  

i decyzja o warunkach zabudowy wypełniają hipotezę art. 1 pkt 1 k.p.a., nakazującego 

stosowanie przepisów k.p.a. do postpowań toczących się przed organami administracji 

publicznej w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji 

administracyjnych
57

, co do zasady dopuścić należy możliwość zastosowania regulacji art. 61§ 

2 k.p.a. w postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Jednak konieczność 

uzyskania przez organ administracyjny działający w tym trybie zgody strony na jego 

kontynuowanie, powoduje, że nie zostają naruszone podstawowe uprawnienia strony 

postępowania, w szczególności w zakresie jego inicjowania oraz wpływu na jego zakres.  

                                                                                                                                                                                     
II SA/Go 329/15, LEX nr 1937327; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 16 lipca 2014 r., IV SA/Po 216/14, LEX nr 

1488428; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2014 r., IV SA/Po 48/14, LEX nr 1465931; wyrok NSA  

z dnia 15 listopada 2007 r., II OSK 1508/06, LEX nr 438625. 
53

 Por. art. 52 ust. 2 u.p.z.p. oraz podrozdział 4.3. Ustalenia organu w zakresie spełnienia przesłanek wydania 

decyzji o warunkach zabudowy dla farmy fotowoltaicznej.  
54

Por. art.63 ust. 2 u.p.z.p.; 
55

 Por. art. 55 w zw. z art. 64 ust. 1 u.p.z.p. oraz Z. Niewiadomski (red.), Planowanie…, str. 513. 
56

 Zob. wyrok WSA w Łodzi z dnia 21 lutego 2012 r., II SA/Łd 1403/11, LEX nr 1130447. 
57

Por. art.1 pkt 1 k.p.a. 
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W przypadku bowiem jej nieuzyskania, organ administracyjny obowiązany jest wszczęte 

postepowanie umorzyć
58

.  

Obok inwestora, w charakterze stron w postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji 

o warunkach zabudowy, występują również inne podmioty. Wobec braku wprowadzenia 

przez ustawodawcę w ramach u.p.z.p. jakichkolwiek regulacji, które pozwalałyby na 

zdefiniowanie katalogu stron, koniecznym jest w tym zakresie stosowanie ogólnych regulacji 

k.p.a.  Norma prawna ukształtowana w oparciu o przepis art. 28 k.p.a. nakazuje uznawać 

legitymację administracyjnoprawną każdego, czyjego interesu prawnego lub obowiązku 

dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub 

obowiązek.  

Zarówno pojęcie interesu prawnego, jak i obowiązku prawnego, nie zostały 

zdefiniowane na gruncie k.p.a., pomimo, że to od ustaleniaich istnienia oraz relacji z danym 

postępowaniem administracyjnym bezpośrednio zależyuznanie podmiotu za stronę. Podczas 

gdy stwierdzenie istnienia bądź nieistnienia obowiązku prawnego, który powinien w sposób 

jasny wynikać z danej normy prawa materialnego, zasadniczo nie powinno budzić 

wątpliwości, stwierdzenie tego samego w odniesieniu do interesu prawnego może już 

powodować problemy. Jak wskazałE.Iserzon"interes może być albo tylko stanem faktycznym, 

a mianowicie stanem psychicznym, emocjonalnym jednostki, jej pragnieniem zachowania lub 

osiągnięcia pewnego stanu rzeczy, lub też stanem prawnym wynikającym  

z normy prawnej, stwarzającym dla jednostki roszczenie prawne. Jeśli strona interesowana, 

nie będąca stroną, nie może wykazać się roszczeniem prawnym (lub "prawnie chronionym 

interesem" – który jest z istoty swojej tym samym roszczeniem prawnym), jej "interes" jest 

tylko faktycznym stanem emocjonalnym (pragnieniem)"
59

.  

Na gruncie ukształtowanego orzecznictwa, interesem faktycznym, z którego nie może 

wynikać zdolność administracyjnoprawna podmiotu pozostaje sytuacja, w której stwierdzić 

co prawda można bezpośrednie i niejednokrotnie bardzo intensywne zainteresowanie 

podmiotu danym postępowaniem jurysdykcyjnym, które jednak nie znajduje żadnego 

umocowania w materialnych normach prawa powszechnie obowiązującego. Będąc interesem 

faktycznym, a nie prawnym, nie może podlegać zaś tym samym ochronie prawnej w toku 

                                                           
58

 Por. art. 61 § 2 k.p.a.  
59

Por. E. Iserzon, Ochrona interesów jednostki w nowym prawie o postępowaniu administracyjnym, maszynopis 

w INP PAN (przywołany za G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. 

Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1–103, komentarz do art. 28 k.p.a., LEX 2010) oraz wyrok NSA  

we Wrocławiu z dnia 10 stycznia 1994 r., SA/Wr 1124/93, Wspólnota 1994, nr 17, poz. 18; wyrok WSA  

w Bydgoszczy z  dnia 23 sierpnia 2011 r., II SA/Bd 648/11, LEX nr 1085694. 
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postępowania administracyjnego
60

. Wskazać ponadto należy, że istnienie interesu prawnego, 

jakkolwiek przesądza o statusie strony w postępowaniu administracyjnym, nie oznacza per se, 

że dochodzi w nim do naruszenia tego interesu prawnego
61

.  

W orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowane jest ugruntowane 

stanowisko w odniesieniu do kręgu stron postępowania w sprawie decyzji o warunkach 

zabudowy
62

. Co do zasady stanowić go mają wnioskodawca oraz właściciele lub użytkownicy 

wieczyści działek będących terenem, który ma zostać objęty decyzją o warunkach 

zabudowy
63

. W odniesieniu do konkretnych uwarunkowań faktycznych danej sprawy, za 

strony uznawani mogą być również właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości 

sąsiadujących z terenem lokalizacji przedsięwzięcia. Niemniej jednak, wskazana linia 

orzecznicza nie zwalnia organu administracyjnego z obowiązku, każdorazowego badania w 

ramach postępowania legitymacji stron poprzez pryzmat norm prawa materialnego 

administracyjnego lub cywilnego, bowiem to te normy decydują o istnieniu oraz treści 

interesu prawnego danego podmiotu. Tym samym, organ administracyjny powinien określić, 

czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie a także, kto żąda czynności 

organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. 

O ile wywodzenie interesu prawnego stron w oparciu normy materialnego prawa 

administracyjnego nie budzi zasadniczych wątpliwości, o tyle pojawiają się one w odniesieniu 

do materialnych norm prawa cywilnego, jako uzasadniających legitymację strony  

                                                           
60

Por. wyrok NSA z dnia 9 grudnia 2016 r., II OSK 678/15, LEX nr 2191010; wyrok NSA z dnia 4 listopada 

2016 r., II OSK 226/15, LEX nr 2170774; wyrok NSA z dnia 17 kwietnia 2012 r., II OSK 176/11, LEX  

nr 1219073; wyrok NSA z dnia 23 sierpnia 2016 r., II OSK 2979/14, LEX nr 2142422; wyrok NSA z dnia 29 

czerwca 2016 r.,II OSK 2665/14, LEX nr 2083563; wyrok NSA z dnia 24 czerwca 2016 r., II OSK 2603/14, 

LEX nr 2083558; wyrok NSA z dnia 22 czerwca 2016 r., II OSK 2569/14, LEX nr 2106688; wyrok NSA  

z dnia 17 maja 2016 r., II OSK 2148/14, LEX nr 2083429;wyrok NSA z dnia 5 maja 2016 r., II GSK 2866/14, 

LEX nr 2141101; wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 2016 r., I OSK 2963/15, LEX nr 2111056; wyrok NSA  

z dnia 7 sierpnia 2015 r., II OSK 3008/13, LEX nr 1982857; wyrok NSA z dnia 9 kwietnia 2015 r., II OSK 

2128/13, LEX nr 2089922; wyrok NSA z dnia 14 stycznia 2015 r., I OSK 1751/13, LEX nr 1675439; wyrok 

NSA z dnia 26 listopada 2014 r., II OSK 1137/13, LEX nr 1658456, wyrok NSA z dnia 17 września 2014 r., II 

GSK 972/13, LEX nr 1572691. 
61

 Por. wyrok NSA w Warszawie z dnia 9 grudnia 2016r., II OSK 688/15, LEX nr 2191012. 
62

 Por. wyrok NSA z dnia 8 marca 2005 r., OSK 682/04, LEX nr 176144; wyrok WSA w Warszawie z dnia  

9 lutego 2017 r., VII SA/Wa 806/16, LEX nr 2237645; wyrok WSA w Krakowie z dnia 9 grudnia 2016 r.,  

II SA/Kr 862/16, LEX nr 2181246; wyrok NSA z dnia 12 maja 2015 r., II OSK 2436/13, LEX nr 1982799; 

wyrok WSA w Lublinie z dnia 6 maja 2015 r.; II SA/Lu 836/14, LEX nr 1801758;  wyrok WSA w Lublinie  

z dnia 24 marca 2015 r., II SA/Lu 425/14, LEX nr 1776573; wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 lutego 2015 r., 

VII SA/Wa 2024/14, LEX nr 1729734; wyrok WSA w Krakowie z dnia 20 stycznia 2015 r., II SA/Kr 1647/14, 

LEX nr 1962731;  wyrok WSA w Lublinie z dnia 20 stycznia 2015 r., II SA/Lu 643/14, LEX nr 1801708;  

wyrok WSA w Gdańsku z dnia 19 listopada 2014 r., II SA/Gd 584/14, LEX nr 1603590; wyrok WSA  

w Krakowie z dnia 21 maja 2014 r., II SA/Kr 244/14, LEX nr 1991485. 
63

 Por. art. 63 ust. 1 u.p.z.p.; wyrok NSA z dnia 28 września 2006 r., II OSK 726/06; wyrok WSA w Kielcach  

z dnia 27 lutego 2013 r., II SA/Ke 50/13, LEX nr 1312219; wyrok NSA z dnia 22 lutego 2012 r., II OSK 

2331/10, LEX nr 1138144; wyrok NSA z 27 czerwca 2001 r., IV SA 1056/99, LEX nr 78932; wyrok NSA z dnia 

26 listopada 2010 r., II OSK 1825/09, LEX nr 746818. 
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w postępowaniu o wydanie warunków zabudowy
64

. Jednakże, skoro w konkretnym 

postępowaniu może dojść do wydania przez organ administracyjny rozstrzygnięcia tak 

kształtującego sposób korzystania z sąsiedniej nieruchomości, iż naruszeniu ulegnie prawo 

własności danego podmiotu, uzasadnionym jest w takiej sytuacji bezpośrednie wywiedzenie 

interesu prawnego w oparciu o prawo własności nieruchomości na podstawie art. 140 k.c. 

Postępowanie w przedmiocie decyzji o warunkach zabudowy dotyczy sfery interesów 

inwestora w sposób bezpośredni, zmierzając do wydania decyzji rozstrzygającej wprost  

o prawach i obowiązkach mu przysługujących. W odniesieniu do pozostałych stron tego 

postepowania, ów wpływ ma charakter pośredni
65

 w relacji do praw i obowiązków tych 

podmiotów, stanowiąc tzw. prawo refleksowe
66

. Jak słusznie podniósł NSA, regulacja  

art. 28 k.p.a. umożliwia wywodzenia interesu prawnego z tzw. prawa refleksowego, które 

polega na tym, że prawo podmiotowe wykonywane przez uprawniony podmiot może 

prowadzić do naruszenia nieobojętnych dla interesów osoby trzeciej norm prawnych, 

uzasadniających interes tej osoby w udzieleniu ochrony prawnej
67

. Tym samym, należy mieć 

na względzie, że podstawę przyznania uprawnień jednemu podmiotowi, stanowią normy 

prawa materialnego inne niż te, z których wywodzi się interes osoby trzeciej. Ochrona 

procesowa podmiotu prawa refleksowego występować jednak będzie tylko w sytuacji 

stwierdzenia naruszenia interesu wywodzonego dla danego podmiotu z konkretnej normy 

prawa materialnego. Irrelewantnym pozostaje zatem faktyczny brak bezpośredniego 

powiązania sytuacji tego podmiotu z normą prawa materialnego, z której wywodzony jest 

interes prawny wnioskodawcy postępowania administracyjnego. Interes prawny strony 

wywiedziony w oparciu o tzw. prawo refleksowe, opiera się na odmiennych przepisach prawa 

materialnego niż interes wnioskodawcy
68

. Na potrzeby niniejszego opracowania, zasadnym 

jest przytoczenie wyroku WSA w Lublinie, który zakwestionował istnienie interesu prawnego 

podmiotu skarżącego decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy terenu na potrzeby 

realizacji farmy fotowoltaicznej w oparciu o prawo refleksowe, z uwagi na brak istnienia 

przepisów prawa materialnego, w odnośnym zaś przypadku tytułu prawnego do terenu
69

. 

Naruszenie interesu prawnego strony postępowania wywodzone musi być zawsze z treści 

                                                           
64

 Por. wyrok WSA w Kielcach z dnia 27 lutego 2013 r., II SA/Ke 50/13, LEX nr 1312219. 
65

 Norma prawna skonstruowana w oparciu o art. 28 k.p.a., nie stawia wymogu bezpośredniego wpływu 

postępowania administracyjnego na interes prawny strony (por. wyrok NSA z dnia 29 stycznia 2014 r., II OSK 

2064/12, LEX nr 1500192. 
66

Zob. A. Matan, Ochrona praw refleksowych w postępowaniu ogólnym administracyjnym, CASUS 2005, nr 1, 

s. 9 i n. 
67

 Por. wyrok NSA z dnia 26 marca 2013 r., II GSK 27/12, LEX nr 1334134.  
68

 Por. wyrok NSA z dnia 28 września 2009 r., II GSK 62/09, LEX nr 597001. 
69

 Por. wyrok WSA  z dnia 31 marca 2015 r., II SA/Lu 424/14, LEX nr 1776572. 
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konkretnej normy prawa materialnego. Niezależnie czy stanowi ono naruszenie bezpośrednie 

czy pośrednie, musi również posiadać charakter osobisty, własny, indywidualny, konkretny  

i aktualny
70

. 

Brak jednolitych kryteriów, umożliwiających określenie, kiedy dochodzić może do 

sytuacji naruszenia interesu prawnego wskutek rozstrzygnięcia dotyczącego planowanej 

inwestycji, powoduje iż w praktyce ocena ta pozostaje całkowicie w gestii organu 

administracyjnego, obowiązanego do sprawdzenia indywidualnych uwarunkowań każdego 

konkretnego postępowania. Uznać należy za niedopuszczalne dokonywanie takiej oceny in 

abstracto. W kontekście postępowań toczonych w sprawie wydania decyzji o warunkach 

zabudowy dla farm fotowoltaicznych, z uwagi na zasadniczy brak oddziaływania na 

środowisko, trudno wyobrazić sobie jednak określenie szerszego kręgu stron postepowania, 

niż obejmujący inwestora oraz właścicieli lub użytkowników wieczystych działek 

stanowiących teren planowanej inwestycji. 

Przy ustalaniu kręgu stron postępowania powadzonego w sprawie wydania decyzji  

o warunkach zabudowy, należy mieć również na uwadze brzmienie art. 6 ust. 2 pkt 2 u.p.z.p. 

Stanowi on, że każdy ma prawo do ochrony własnego interesu prawnego przy 

zagospodarowaniu terenów należących do innych osób. Adresatem powyższego uprawnienia 

są podmioty będące zarówno właścicielami, jak i użytkownikami wieczystymi, a także inne 

podmioty legitymujące się ograniczonymi prawami rzeczowymi i prawami obligatoryjnymi,  

o ile wykażą one, że planowana inwestycja może wpływać na ich uprawnienia związane  

z korzystaniem z nieruchomości w myśl art. 28 k.p.a. Jak zostało wywiedzione przez NSA, 

przyznanie podmiotowi innemu niż właściciel czy użytkownik wieczysty statusu strony  

w postępowaniu o warunki zabudowy może dokonane być ad casum w szczególnych 

okolicznościach konkretnego postępowania
71

. 

Przymiot ten może również przysługiwać w konkretnym przypadku wspólnocie 

mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej lub też jej poszczególnym członkom
72

. Do kręgu 

stron danego postepowania administracyjnego włączone mogą być również podmioty 

legitymujące się pochodnymi prawami do nieruchomości tj. ograniczonymi prawami 

rzeczowym, prawami obligacyjnymi czy trwałym zarządem. Nie można bowiem z uwagi na 

przedstawioną powyżej regulację administracyjnej zdolności proceduralnej dokonać a priori 

                                                           
70

 Szerzej na temat charakteru interesu prawnego zob. G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks 

postępowania administracyjnego, Komentarz, Tom I, Komentarz do art. 1–103, komentarz do art. 28 k.p.a., LEX 

2010. 
71

 Zob. wyrok NSA z dnia 5 czerwca 2007 r., II OSK 878/06 , LEX nr 344937. 
72

 Szerzej na ten temat K. Małysa-Sulińska, Podmioty mające przymiot strony w postępowaniach w sprawie 

określania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, CASUS 2012 nr 66. 
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wyłączenia podmiotów wywodzących swą administracyjnoprawną zdolność z uprawnień do 

nieruchomości innych niż prawo własności lub użytkowania wieczystego
73

 lub będących 

podmiotami nieobjętymi hipotezą art. 29 k.p.a., jak np. spółki osobowe prawa handlowego, 

gdyż mogą one nabywać prawa i zaciągać zobowiązania we własnym imieniu, a co za tym 

idzie mogą być właścicielem czy użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej 

zakresem wniosku o wydanie warunków zabudowy lub znajdującej się w obszarze 

oddziaływania planowanej inwestycji
74

. 

W kontekście powyższego, słusznym więc zdaje się stanowisko, zgodnie z którym to 

organ administracyjny powinien dokonać wywiedzenia legitymacji danego podmiotu do 

udziału w charakterze strony opierając się na kryterium ochrony jej interesu prawnego
75

. 

Organ administracyjny zdaje się być najwłaściwszym podmiotem do badania kwestii 

legitymacji stron postępowania. Poza wykwalifikowaną kadrą urzędniczą posiada on dostęp 

do całości dokumentacji związanej z planowaną inwestycją, co umożliwia mu 

przeprowadzenie szerokiej i dokładnej analizy uwarunkowań danego postępowania 

administracyjnego. Należy w tym kontekście zauważyć, iż zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. jedynie 

strony mają prawo wglądu w akta danego postepowania, sporządzania z nich notatek, kopii 

lub odpisów. Tym samym, trudno wymagać od podmiotów nieuznawanych jeszcze przez 

organ administracyjny za strony, które jednak chcą taki status oficjalnie potwierdzić, aby bez 

dostępu do danych w zakresie konkretnych parametrów inwestycji określały, jaki wpływ 

wywiera ona na ich interesy i obowiązki prawne. 

W literaturze przedmiotu oraz orzecznictwie sądów administracyjnych podnoszone 

jest, że krąg stron w postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy nie 

powinienbyć ustalany na podstawie obszaru analizowanego na potrzeby analizy zgodności 

zagospodarowania terenu z zasadą dobrego sąsiedztwa skonstruowaną na bazie art. 61 

u.p.z.p.
76

 Czym innym jest bowiem obszar na który planowana inwestycja będzie 

oddziaływać, a czym innym obszar poddany analizie celem określenia warunków dla nowej 

zabudowy. Za obszar oddziaływania właściwy dla dokonywania oceny kręgu stron 

                                                           
73

Zob. wyrok WSA w Białymstoku z dnia 5 listopada 2015 r., II SA/Bk 247/15, LEX nr 1940795. 
74

 Por. art. 8 § 1 k.s.h. 
75

 Zob. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 3 czerwca 2014 r., II SA/Ol 380/14, LEX nr 1479373, por. też wyrok 

NSA z dnia 6 lipca 2007 r., sygn. akt II OSK 1016/06, LEX nr 355287. 
76

 Por. P. Daniel, Wybrane problemy sądowej kontroli decyzji o warunkach zabudowy, Samorząd Terytorialny, 

2016/10/14-23; W. Szwajdler (red.), Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego, 

Warszawa 2013, s. 109 oraz wyrok WSA w Łodzi z dnia 21 lutego 2012 r., II SA/Łd 1403/11, LEX nr 1130447; 

wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 października 2016 r., VIII SA/Wa 230/16, LEX nr 2228320; wyrok WSA 

we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2016 r., II SA/Wr 443/15, LEX nr 2143634; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 

 9 grudnia 2014 r., II SA/Po 1194/13, LEX nr 1646258; Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 r., 

IV SA/Wa 280/14, LEX nr 1585429. 
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postępowania należy zatem uznawać teren, na który wpływać będzie zamierzenie 

inwestycyjne jednakże tylko w przypadku, gdy wpływ taki regulowany jest przepisami prawa 

materialnego. Brak takich regulacji odnośnie farm fotowoltaicznych zdaje się przemawiać za 

uznaniem za strony postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla 

farm fotowoltaicznych jedynie inwestora oraz właściciela lub użytkownika wieczystego 

terenu lokalizacji inwestycji. W powyższym zakresie organ administracyjny skorzystać może 

dodatkowo z informacji o planowanym przedsięwzięciu, jakie zostały uzyskane w ramach 

innych postępowań administracyjnych. Z uwagi jednak na sekwencję postępowań właściwych 

dla procesu budowlanego, w przypadku postępowania o wydanie decyzji o warunkach 

zabudowy, postępowaniem umożliwiającym organowi na uzyskanie takowych będzie co do 

zasady jedynie postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Wskazać należy, że obszar odziaływania planowanej inwestycji ustalony na potrzeby 

określenia stron postępowania w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy będzie 

częstokroć tożsamym z obszarem oddziaływania obiektu zdefiniowanym w art. 3 pkt 20 

u.pr.bud., określanymna potrzeby postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na 

budowę. Jak wskazał NSA, zdefiniowaniena gruncie pr.bud. pojęcia obszaru oddziaływania 

obiektu poprzez odesłanie do licznych regulacji, przewidujących szczegółowe wymogi dla 

odległości w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, obliguje organ administracyjny do 

zbadania wszelkich okoliczności sprawy, z uwzględnieniem przepisów odrębnych, o jakich 

mowa w art. 3 pkt 20 pr.bud. Wyznaczenie obszaru oddziaływania obiektu winno zatem 

nastąpić z uwzględnieniem funkcji, formy, konstrukcji projektowanego obiektu i innych jego 

cech charakterystycznych, a także sposobu zagospodarowania terenu znajdującego się w 

otoczeniu projektowanego obiektu, przy uwzględnieniu treści nakazów i zakazów zawartych 

w przepisach odrębnych
77

.Stwierdzić należy, że na etapie postępowania w sprawie decyzji o 

warunkach zabudowy, planowane przedsięwzięcie nie jest jeszcze dookreślone w sposób tak 

szczegółowy jak na etapie postępowania w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na 

budowę. Określenie wpływu planowanego przedsięwzięcia jest tym samym znacznie 

utrudnione, opieraćsię bowiemmoże jedynie na ogólnych informacjach dotyczących funkcji  

i wielkości planowanego przedsięwzięcia. Organy architektoniczno-budowlane, dysponują 

w tym zakresie daleko większym zasobem informacji, jak chociażby projektem budowlanym 

oraz dokumentacją sporządzoną na wcześniejszym etapie procesu inwestycyjnego dla potrzeb 

innych administracyjnych postępowań jurysdykcyjnych. Pozwala im to na dokładniejszą 

                                                           
77

Por. wyrok NSA z dnia 26 stycznia 2016 r., II OSK 1266/14, LEX nr 2034027; wyrok WSA w Krakowie  

z dnia 9 listopada 2015 r., II SA/Kr 996/15, LEX nr 1939379. 
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analizę wpływu na interesy prawne podmiotów uprawnionych w stosunku do nieruchomości 

znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji objętej wnioskiem o udzielenie 

pozwolenia na budowę. W jednym z wyroków NSA trafnie wskazał, iż przejawami takiego 

oddziaływania są np. hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne albo zanieczyszczenie 

powietrza, wody lub gleby bądź też pozbawienie lub ograniczenie możliwości korzystania  

z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, środków łączności, dopływu światła 

dziennego oraz ograniczenia w zagospodarowaniu, a zatem również w zabudowie sąsiednich 

nieruchomości
78

. W związku z tym, badając prawidłowość wywodzenia interesu prawnego  

z norm materialnych, uwzględniać należy również regulacje prawne odnoszące się do tego 

rodzaju oddziaływań na nieruchomości
79

. Przykładowo mogą to być rozporządzenia 

określające warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz 

przepisy z zakresu ochrony środowiska, ochrony zabytków, ochrony przyrody czy prawa 

wodnego. 

Na koniec rozważań dotyczących stron postępowania administracyjnego o wydanie 

decyzji o warunkach zabudowy dla farm fotowoltaicznych wskazać należy, iż w trakcie jego 

prowadzenia ulegać on może pewnym modyfikacjom. Może się tak stać na skutek zdarzeń 

prawnych powodujących zmianę osób uprawnionych w stosunku do nieruchomości, takich 

jak sprzedaż nieruchomości, śmierć strony, zasiedzenie, darowizna, zamiana czy dożywocie
80

. 

Zatem organ administracyjny prowadzący postępowanie, na każdym jego etapie obowiązany 

jest do weryfikowania katalogu stron tegoż postępowania. 

 

                                                           
78

 Zob. wyrok NSA z dnia 29 stycznia 2016 r., II OSK 1344/14, LEX nr 2034062. 
79

 Nie każdy jednak wpływ planowanego przedsięwzięcia kwalifikowany będzie, jako naruszający interes 

prawny podmiotu. Nie będą nim przykładowo kurz, hałas oraz emisja spalin spowodowana wzmożonym ruchem 

samochodowym pozostającym w związku z planowaną inwestycją (por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia  

24 października 2013 r., IV SA/Po 851/13, LEX nr 1391078). Nie będzie nim także potencjalne obniżenie 

wartości nieruchomości z przyczyn zrealizowania w przyszłości planowanej inwestycji (por. wyrok NSA z dnia 

16 października 2012 r., II OSK 1117/11, LEX nr 1234120). 
80

 Por. art. 30 § 4 k.p.a. 
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4.3. Ustalenia organu w zakresie spełnienia przesłanek wydania decyzji o warunkach 

zabudowy dla farmy fotowoltaicznej 

 

Niektóre z inwestycji realizowanych w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy 

mogą charakteryzować się znacznym stopniem skomplikowania technologicznego. 

Wielokrotnie będą to też inwestycje innowacyjne, a co za tym idzie niekoniecznie znane 

organom administracyjnym prowadzącymjurysdykcyjne postępowanie administracyjne.  

Do tego rodzaju inwestycji zaliczać należy współcześnie przedsięwzięcia polegające na 

realizacji farm fotowoltaicznych. 

Organ właściwy do wydania decyzji o warunkach zabudowy, w myśl ogólnych 

regulacji k.p.a. jest zobowiązany do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy
1
. 

Zasada ta doznała konkretyzacji, doprecyzowania na potrzeby postępowania w sprawie 

wydania decyzji o warunkach zabudowy.Zgodnie z regulacją art. 53 ust 3 w zw. z art. 64 ust 1 

u.p.z.p., wójt (burmistrz lub prezydent miasta), po wszczęciu postępowania w sprawie 

wydania decyzji o warunkach zabudowy, dokonać winien analizy warunków i zasad 

zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych  oraz 

analizy stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizację danej 

inwestycji. Zakres prowadzonej przez organ administracyjny analizy pozostaje w ścisłym 

związku z treścią wniosku o wydanie decyzji w sprawie warunków zabudowy. Organ 

administracyjny,będąc bowiemzwiązany treścią wniosku w zakresie charakteru i parametrów 

planowanego przedsięwzięcia, powinien dokonywać przedmiotowej analizy właśnie  

z perspektywy tak określonego przedsięwzięcia. A zatem, jeżeli realizacja objętego 

wnioskiem przedsięwzięcia nie narusza przepisów prawa powszechnie obowiązującego, organ 

zobligowany jest do wydania decyzji określającej warunki zabudowy i zagospodarowania 

ternu zgodnie z żądaniem zawartym w treści wniosku. 

 Na organie administracyjnym wydającym decyzję o warunkach zabudowy spoczywa 

zatemobowiązek zgromadzenia i rozpatrzenia całości materiału dowodowego. Celem 

ustalenia stanu faktycznego i prawnego, co następnie umożliwiprawidłowe zastosowanie 

prawa na potrzeby danego postępowania administracyjnego,organ administracyjny powinien 

zaś skorzystać ze wszystkich przysługujących mu zgodnie z przepisami prawa środków
2
. Tym 

samym, w przypadku przedsięwzięć będących dla organu administracyjnego nieznanymi,  

w odniesieniu do których organ nie legitymuje się wiedzą specjalistyczną, a wiadomości 

                                                           
1
 Por. art. 7 oraz art. 77 § 1 k.p.a. 

2
 Por. art. 75–96 k.p.a. 
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konieczne do prawidłowego ustalenia stanu faktycznego wybiegają poza zwykłą, rutynową 

działalność organu
3
, zasadnym będzie skorzystanie z dowodu w postaci opinii biegłego w 

danej dziedzinie specjalisty. Korzystanie z tego rodzaju dowodu nie jest jednak dla organu 

obligatoryjne
4
. Nie należy również wykluczaća priori wykorzystania opinii biegłego  

w sprawach, w których organ administracyjny taką specjalistyczną wiedzą już dysponuje, gdy 

uzna jednakowoż, że koniecznym jest pełniejszezbadania stanu faktycznego w danym 

postępowaniu. Podkreślić należy, że k.p.a. nie stawia dodatkowych wymagań w relacji do 

biegłych w postępowaniu administracyjnym, li tylko konieczność posiadania wiadomości 

specjalnych
5
. Organ administracyjny nie jest też opinią biegłego w jakimkolwiek stopniu 

związany, ponieważ dowód z opinii biegłego, jak każdy inny dowód w postępowaniu 

administracyjnym, podlega swobodnej ocenie organu administracyjnego
6
. Tym samym, 

opinia biegłego o faktach, przedstawiona w postępowaniu administracyjnym, może zostać 

uznana za udowadniającą określony stan faktyczny, jak również może ona zostać odrzucona 

poprzez przyjęcie, iż dany stan nie został nią udowodniony w stopniu wystarczającym.  

W konsekwencji, organ administracyjny uprawniony jest do żądania uzupełnienia, czy też 

doprecyzowania opinii przez biegłego
7
 lub do przyjęcia własnych ustaleń w sprawie za 

relewantne
8
. Powyższe ustalenia każdorazowo znaleźć powinny odzwierciedlenie w treści 

uzasadnienia konkretnej decyzji administracyjnej. 

Zasadnym może się również okazać  skorzystanie z trybuprzewidzianego w art. 64 § 2 

k.p.a., zgodnie z którym w przypadku wątpliwości organu administracyjnego w zakresie treści 

wniosku czy też jego elementów, organ administracyjny uprawniony jest do wezwania 

inwestora do dokonania w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni stosownych 

uzupełnień, czyniąc pouczenie, że w przypadku ich niedokonania wniosek nie będzie podlegał 

rozpatrzeniu w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym. 

Uwagi powyższe istotne są również ze względu na wspomniane już związanie organu 

administracyjnego treścią wniosku inwestora o wydanie warunków zabudowy. Inwestor ma 

bowiem wyłączne prawo do kształtowania treści swego żądania
9
. Organ administracyjny nie 

                                                           
3
 Por. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2012 r., II SA/Wr 694/12, LEX nr 1387597. 

4
 Por. wyrok NSA z dnia 26 października 2016 r., II OSK 950/15, LEX nr 2169215; wyrok WSA w Olsztynie  

z dnia 9 grudnia 2014 r., II SA/Ol 1161/14, LEX nr 1648059. Przepisy szczególne mogą jednak nakładać na 

organy administracji obowiązek zasięgnięcia opinii biegłego (por. art. 146 ust. 3 u.g.n. oraz art. 76 ust. 2 pr.bud.) 
5
 Por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 stycznia 2009 r., VI SA/Wa 1680/08, LEX nr 519765. 

6
Por. art.77 § 1, art.80 k.p.a. 

7
 Por. wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 28 marca 2012 r., II SA/Rz 1172/11, LEX nr 1145858. 

8
 Por. wyrok NSA z dnia 20 maja 2015 r., I OSK 2329/13, LEX nr 1984404. 

9
 Por. wyrok NSA z dnia 9 września 2015 r., II OSK 96/14, LEX nr 2092005. 

https://sip.lex.pl/#/orzeczenie/521741755/1/ii-sa-ol-1161-14-dopuszczenia-przez-organ-dowodu-z-opinii-bieglego-wyrok-wojewodzkiego-sadu...?cm=URELATIONS
https://sip.lex.pl/#/orzeczenie/522185701/1/ii-osk-96-14-zwiazanie-organu-administracji-trescia-wniosku-inwestora-wyznaczajaca-przedmiot...?cm=RELATIONS
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może tym samym dokonywać modyfikacji treści żądania wnioskodawcy
10

. Słusznie wskazał 

jednak WSA w Krakowie
11

, podnosząc, iż związanie organu administracyjnego nie ma w tym 

przypadku charakteru bezwzględnego. Sąd wywiódł, że organ administracyjny jest 

bezwzględnie związany wnioskiem inwestora jedynie w zakresie określonym przepisami 

u.p.z.p. Z wyrokiem tym spójne pozostaje stanowisko NSA
12

, wskazujące, że jeśli po 

przeprowadzeniu postepowania administracyjnego w sprawie wydania warunków zabudowy, 

organ administracyjny stwierdzi, iż na danym terenie niemożliwym jest zlokalizowanie 

planowanej inwestycji w takim kształcie, jak określił to wnioskodawca w swym żądaniu, gdy 

możliwa jest jednak jej realizacja przy innych parametrach, powinien on poinformować o tym 

ustaleniu inwestora przed wydaniem decyzji administracyjnej rozstrzygającej w sprawie.  

W przypadku zaakceptowania tych innych parametrów przez inwestora, należałoby przyjąć, 

że wniosek wszczynający dane postepowanie administracyjne został zmodyfikowany.  

W przypadku zaś braku zgody inwestora na odmienne parametry planowanej inwestycji, 

koniecznym byłoby wydanie decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy. Związanie 

organu administracyjnego treścią wniosku inwestora dotyczy również jego żądania  

w odniesieniu do kwalifikowania planowanej inwestycji jako wymagającej uzyskania decyzji 

o warunkach zabudowy. W przypadku stwierdzenia przez organ administracyjny, że dana 

inwestycja nie spełnia jednak przesłanek wydania decyzji o warunkach zabudowy, spełniając 

równocześnie wymagania pozwalające na kwalifikowanie jej jako inwestycji wymagającej 

uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, a inwestor poinformowany 

w zakresie powyższego nie dokona modyfikacji wniosku w tym zakresie, organ 

administracyjny powinien wydać decyzję odmawiającą określenia warunków zabudowy dla 

planowanej inwestycji z uwagi na bezzasadność postępowania
13

. Modyfikacja wniosku 

inwestora może bowiem następować również na skutek aktywnego udziału organów 

administracji publicznej. To działanie polegać zaś może w szczególności na poinformowaniu 

inwestora o okolicznościach sprawy uzasadniających wydanie rozstrzygnięcia, które nie 

będzie zgodne z treścią żądania inwestora
14

, na skutek czego inwestor może dokonać 

odpowiedniej modyfikacji żądania. Stanowisko takie niewątpliwie czyni zadość zasadzie 

                                                           
10

 Por. wyrok NSA Z dnia 14 września 2010 r., sygn. II OSK 1370/09, LEX nr 746493; wyrok WSA  

w Krakowie z dnia 22 stycznia 2015 r., II SA/Kr 1597/14, LEX nr 1962719 ; wyrok WSA w Łodzi z dnia 

8 grudnia 2010 r., II SA/Łd 1119/10, LEX nr 755723. 
11

 Por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 8 września 2008 r., II SA/Kr 543/08, LEX nr 519036. 
12

 Por. wyrok NSA z dnia 6 grudnia 2007 r., II OSK 1639/06, LEX nr 413525. 
13

 Por. wyrok WSA w Łodzi z dnia 13 grudnia 2016, LEX nr 2176186; wyrok NSA z dnia 14 września 2009 r., 

II OSK 1377/09, LEX nr 746499. 
14

 Por. wyrok NSA z dnia 3 marca 2009 r., II OSK 272/08, LEX nr 526580; wyrok WSA w Krakowie z dnia 

21 grudnia2016 r., II SA/Kr 1218/16, LEX nr 2190150. 

https://sip.lex.pl/#/orzeczenie/522056415/1/ii-sa-kr-1597-14-wyrok-wojewodzkiego-sadu-administracyjnego-w-krakowie?cm=RELATIONS
https://sip.lex.pl/#/orzeczenie/520849419/1/ii-sa-ld-1119-10-wyrok-wojewodzkiego-sadu-administracyjnego-w-lodzi?cm=RELATIONS
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wyrażonej w art. 7 k.p.a., iż w toku postępowania administracyjnego organy administracji 

publicznej stoją na straży praworządności i podejmują wszelkie kroki niezbędne do 

dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy, mając na względzie 

interes społeczny i słuszny interes obywateli, a zatem również inwestora.  

W kontekście przedstawionej problematyki, wskazać należy, że inwestor uprawniony 

jest do dokonywania modyfikacji treści swojego żądania aż do momentu jego ostatecznego 

rozstrzygnięcia
15

. Wobec tego uznać należy, że jest ona możliwa również w toku 

postepowania odwoławczego. Jednakże w przypadku gdy modyfikacja wniosku dotyczyć 

będzie charakterystycznych cech planowanej inwestycji, takich jak teren jej lokalizowania lub 

też istotnej zmiany funkcji, inwestor zobowiązany jest do złożenia stosownego wniosku  

w zakresie tej modyfikacji, w formie czyniącej zadość wymaganiom określonym w przepisie 

art. 52 ust. 2 u.p.z.p. 
16

 

Wspomnieć należy również o przysługującym inwestorowi prawie do wycofania 

żądania w całości lub w części
17

. Jurysdykcyjne postępowanie administracyjne nie może się 

jednak toczyć bez udziału w nim osoby, do której skierowana ma być decyzja 

administracyjna, osoby której prawa i obowiązki będą kształtowane treścią rozstrzygnięcia. 

Tym samym, w przypadku wycofania przez inwestora wniosku w całości, organ 

administracyjny obowiązany jest wydać decyzję o umorzeniu toczącego się postępowania, 

podczas gdy w przypadku częściowego jedynie wycofania wniosku, organ administracyjny 

obowiązany jest uwzględnić w postępowaniu dokonaną przez inwestora modyfikację 

kwalifikując ją jako ograniczenie treści żądania wnioskodawcy. Z uwagi na fakt, iż w wyniku 

przeprowadzonego postępowania o wydanie warunków zabudowy, co do zasady, dochodzi do 

wydania decyzji administracyjnej, która zarówno inwestorowi nie przyznaje prawa do terenu 

objętego jej zakresem, jak i nie prowadzi w sposób bezpośredni do naruszenia prawa 

własności czy uprawnień
18

pozostałych stron postępowania, skorzystanie przez inwestora  

z prawa do cofnięcia wniosku nie będzie wymagało uzyskania zgody pozostałych stron 

postępowania wyrażonej na dokonanie tej czynności
19

. 

                                                           
15

 Por. wyrok NSA z dnia 17 listopada 2008 r., II OSK 1383/07, LEX nr 562850; wyrok WSA w Gorzowie 

Wielkopolskimz dnia 16 kwietnia 2014 r., II SA/Go 175/14, LEX nr 1519856, wyrok WSA w Krakowie z dnia 7 

czerwca 2013 r., II SA/Kr 131/13, LEX nr 1332777. 
16

 Por. wyrok NSA z 6 marca 2012 r., II OSK 2482/10, LEX nr 1138168; wyrok NSA z dnia 12 lipca 2016 r.,  

II OSK 2735/14, LEX nr 2102227; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 22 czerwca 2016 r., II SA/Po 248/16, LEX nr 

2087431. 
17

Por. art.105 § 1 k.p.a. 
18

Por. art.63 ust. 2 u.p.z.p.; 
19

 Tak K. Małysa-Sulińska, Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych, Warszawa 2012,s.60 oraz 

H. Izdebski, I. Zachariasz, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, komentarz do 

art. 52, LEX 2013. 
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Dla rozstrzygnięcia w przedmiocie udzielenia warunków zabudowy zasadnicze 

znaczenie mają ustalenia organu administracyjnego dokonywane w zakresie spełnienia 

przesłanek jej wydania
20

. Celem ich dokonania, organ administracyjny powinien 

przeprowadzić analizę treści złożonego przez inwestora wniosku w przedmiocie wydania 

decyzji o warunkach zabudowy
21

. O ile złożony przez inwestora wniosek jest kompletny i nie 

zachodzi konieczność dokonania stosownego wezwania celem uzupełnienia jego treści  

w trybie art. 64 k.p.a., organ administracyjny przystąpić powinien do weryfikacji 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, celem ustalenia zgodności planowanego 

przedsięwzięcia z obowiązującym porządkiem prawnym. Zasadniczym celem toczonego 

postępowania pozostaje zatem stwierdzenie tak samej możliwości wydania decyzji  

o warunkach zabudowy dla planowanego przedsięwzięcia, jak i określenie warunków  

i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy.  

Wskazać należy, że w świetle ustaleń poczynionych w ramach niniejszej pracy,  

w sytuacji nieobowiązywania dla terenu planowanej realizacji farm fotowoltaicznych 

postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla przedsięwzięć tych 

powinna zostać uzyskana decyzja o warunkach zabudowy
22

.Weryfikacja zaś spełnienia 

przesłanek dla wydania decyzji o warunkach zabudowy dla lokalizacji farm fotowoltaicznych, 

z uwagi na zakwalifikowanie tego rodzaju inwestycji do kategorii urządzeń infrastruktury 

technicznej, które na mocy art. 61 ust. 3 u.p.z.p. zwolnione są z konieczności spełnienia  

w postepowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy zasady dobrego sąsiedztwa oraz 

dostępu do drogi publicznej, powinna ograniczać się do stwierdzenia spełnienia przesłanek 

określonych w art. 61 ust 1 pkt 3–5 u.p.z.p.
23

 

W konsekwencji zaś wskazać należy, że weryfikacja warunków wydania decyzji  

o warunkach zabudowy dla farm fotowoltaicznych oraz określenie wymagań dla nowej 

zabudowy, nie będzie wymagać przeprowadzenia analizy funkcji i cech zabudowy  

i zagospodarowania terenu przewidzianej w § 3 ust. 1 r.u.w. Przywołane rozporządzenie 

wydane zostało bowiemna podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 61 ust. 6 

u.p.z.p., zgodnie z którymreguluje ono sposób ustalania wymagań dotyczących nowej 

                                                           
20

 Na temat przesłanek wydania decyzji o warunkach zabudowy zob. podrozdział 3.2. Przesłanki wydania 

decyzji o warunkach zabudowy. 
21

 Na temat wniosku o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy por. podrozdział 4.1. Wniosek o wydanie 

decyzji o warunkach zabudowy dla farmy fotowoltaicznej. 
22

 Szerzej na ten temat zob. podrozdział 3.1. Ustalanie lokalizacji farm fotowoltaicznych w oparciu o ogólne 

regulacje w zakresie planowania przestrzennego. 
23

 Proces wykładni przepisu art. 61 ust. 3 u.p.z.p. w kontekście zakwalifikowania farm fotowoltaicznych do 

kategorii urządzeń infrastruktury technicznej przedstawiony został w podrozdziale 3.5. Zakres pojęciowy 

terminu urządzenie infrastruktury technicznej. 
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zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego. Równocześnie 

w art. 61 ust. 7 u.p.z.p. wskazane zostało, że rozporządzenie to określać ma wymagania 

dotyczące ustalania linii zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki albo terenu, szerokości elewacji frontowej, wysokości górnej krawędzi 

elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki oraz geometrii dachu (kąta nachylenia, wysokości 

kalenicy i układu połaci dachowych). Zauważyć zatem należy, że w ramach upoważnienia 

zawartego w art. 61 ust. 6 i 7 u.p.z.p. nie zostałoexpressis verbis przewidziane, aby minister 

właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa dokonywał jakichkolwiek innych regulacji, w szczególności zaś 

w odniesieniu do wymagań formalnych czy dodatkowych elementów decyzji o warunkach 

zabudowy oraz trybu jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego. Przepisy 

rozporządzeń, w tym zatem również r.u.w., które są aktami wykonawczymi w stosunku do 

ustaw, nie mogą bowiem modyfikować rozwiązań prawnych w nich zawartych, o ile nie 

stanowi o tym wprost upoważnienie ustawowe. Analiza literalnego brzmienia § 3 ust. 1 

r.u.w., który stanowi, że analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu organ 

administracyjny przeprowadza w zakresie warunków, o których mowa w art. 61 ust. 1–5 

u.p.z.p., prowadzi zatemdo jednoznacznego wnioskuo przekroczeniu przez właściwego 

ministra granic upoważnienia ustawowego zawartego w przywołanym powyżej art. 61 ust 6  

i 7 u.p.z.p. Jak słusznie wskazał WSA w Poznaniu
24

, konfrontowanie przywołanego przepisu 

§ 3 ust. 1 r.u.w. z pozostałymi przepisami r.u.w. oraz z treścią upoważnienia ustawowego  

z art. 61 ust. 6 i 7 u.p.z.p., uzasadnia stwierdzenie, że celem prowadzenia analizy funkcji oraz 

cech zabudowy i zagospodarowania terenu jest sprawdzenie, czy planowana inwestycja 

spełnia warunek określony w art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p., czyli spełnienie zasady dobrego 

sąsiedztwa.Tym samym, skoro w odniesieniu do kategorii przedsięwzięć w art. 61 ust. 3 

u.p.z.p. ustawodawca wyłączył obowiązek spełnienia zasady dobrego sąsiedztwa, to tym 

samymuznać należy za zbędne sporządzanie analizy funkcji oraz cech zabudowy  

i zagospodarowania terenu w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania dla nich 

decyzji o warunkach zabudowy. Niezależnie bowiemod tego, czy analiza ta wykazałaby 

zachowanie zasady dobrego sąsiedztwa, czy też nie, to i tak nie mogłoby to stanowić 

podstawy ustalenia albo odmowy ustalenia warunków zabudowy. W konsekwencji zaś  sąd 

wskazał, powołując dodatkowe orzecznictwo sądowoadministracyjne, że w sytuacji, gdy nie 

istnieje wymóg sporządzenia analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, 

                                                           
24

 Por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 11 października 2017r., IV SA/Po 438/17, LEX nr 2377450. 
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nie istnieje również wymóg dołączenia do projektu decyzji o warunkach zabudowy 

wskazanych w § 9 ust. 2 r.u.w. załączników zawierających wyniki takiej analizy. 

Niezależnie od powyższego stwierdzenia, wskazać w tym miejscu należy na regulację 

art. 53 ust. 3 u.p.z.p., która stosowana jest odpowiednio do decyzji o warunkach zabudowy
25

. 

Zobowiązuje ona organ administracyjny właściwy do wydania decyzji o warunkach 

zabudowy do przeprowadzenia w toku postępowania analizy, dotyczącej wynikających  

z przepisów odrębnych warunków i zasad zagospodarowania ternu oraz jego zabudowy,  

a także stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym ma być lokalizowane 

przedsięwzięcie. Konieczność przeprowadzenia analizy określonej w art. 53 ust. 3 u.p.z.p.  

w toku postepowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

uznać należy za uzasadnioną, nie mają bowiem do niej zastosowania regulacje art. 61 ust. 1 

u.p.z.p., stanowiące niejako gwarancję uwzględnienia przy lokalizacji przedsięwzięć na 

terenach nieobjętych postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wartości ładu przestrzennego oraz zrównoważonego rozwoju.Uzasadnionym w tym miejscu 

zdaje się spostrzeżenie, że nakaz odpowiedniego stosowania regulacji art. 53 ust. 3 u.p.z.p.  

w odniesieniu do decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji, których lokalizacja wymaga 

dochowania wszystkich przesłanek art. 61 ust. 1 u.p.z.p., wydaje się być zbędnym. 

Przedstawiony problem został już zauważony w literaturze przedmiotu oraz orzecznictwie 

sądów administracyjnych, poprzez odmienne jednak wskazanie, że analiza dokonywana  

w trybie art. 53 ust. 3 u.p.z.p. stanowić powinna rodzaj analizy wstępnej, prowadzonej przez 

organ administracyjny jeszcze przed przystąpieniem do przeprowadzenia analizyfunkcji  

i cech zabudowy i zagospodarowania terenu w trybie określonym r.u.w.
26

 

Powyższe wątpliwości zdają się nie występować w przypadku, gdy postępowanie  

w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy prowadzone jest dla lokalizacji przedsięwzięć 

zwolnionych w trybie art. 61 ust. 3 u.p.z.p. z obowiązku spełnienia łącznie wszystkich 

przesłanek wydania decyzji o warunkach zabudowy z art. 61 ust.1 u.p.z.p. W odniesieniu do 

tego rodzaju przedsięwzięć, regulacja art. 53 ust. 3 u.p.z.p. w zw. z art. 64 ust. 1 u.p.z.p. jawi 

się bowiem, podobnie jak w przypadku inwestycji celu publicznego, jako gwarancja 

uwzględnienia przy lokalizacji przedsięwzięć na terenach nieobjętych postanowieniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wartości ładu przestrzennego oraz 

zrównoważonego rozwoju. Zasadnym zdaje się jednak stwierdzenie, że prowadzenie przez 
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 Zob. art. 64 ust. 1 u.p.z.p. 
26

 Por. Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kruś, Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2012, s. 234 oraz 

przywołany tam wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 listopada 2005 r., IV SA/Wa 946/04, LEX nr 214349. 
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organ administracyjny analizy w zakresie wskazanym w art. 53 ust. 3 u.p.z.p. nie może jednak 

dotyczyć weryfikacji spełnienia przez inwestycje wyłączone na mocy art. 61 ust. 3 u.p.z.p. 

przesłanki dobrego sąsiedztwa oraz dostępu do drogi publicznej. 

W świetle powyższego stwierdzić należy, że w postępowaniu administracyjnym 

ustalającym warunki zabudowy dla farm fotowoltaicznym, organ administracyjny w powinien 

przeprowadzić analizę w trybie art. 53 ust. 3 u.p.z.p., weryfikując również przesłanki 

wskazane w treści art. 61 ust. 1 pkt 3–5 u.p.z.p., a zatem organ administracyjny stwierdzić 

powinien, czy istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla 

funkcjonowania farmy fotowoltaicznej, czy teren, na którym farma fotowoltaiczna ma być 

lokalizowana nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych  

i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo czy jest on objęty zgodą uzyskaną przy 

sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 u.z.p., a także czy 

wydanie ustalenie warunków zabudowy dla farmy fotowoltaicznej będzie zgodne  

z przepisami odrębnymi. 

Prowadzoną przez organ administracyjny analizę w trybie art. 53 ust. 3 u.p.z.p. można 

rozgraniczyć, wskazując na dwa odmienne zakresy będące jej przedmiotem. Pierwszym  

z nich jest analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, które 

wynikać mogą z przepisów odrębnych
27

, drugim zakresem pozostaje zaś analiza prawna  

i faktyczna prowadzona w odniesieniu do terenu, na którym lokalizowana ma być 

inwestycja
28

.Przyporządkowując zatem do wskazanych zakresów prowadzonej analizy 

warunki konieczne do spełnienia dla wydania decyzji o warunkach zabudowy dla 

przedsięwzięcia stanowiącego farmę fotowoltaiczną, uznać należy, że warunek wskazany  

w art. 61 ust. 1 pkt 5 u.p.z.p. powinien być weryfikowany w ramach analizy warunków  

i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, podczas gdy warunki określone  

w art. 61 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 u.p.z.p. weryfikowane być powinny w ramach prowadzonej 

analizy prawnej i faktycznej terenu lokalizacji przedsięwzięcia. 

Organ administracyjny prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji  

o warunkach zabudowy dla farmy fotowoltaicznej, powinien zatem dokonać analizy 

obowiązującego ustawodawstwa, celem stwierdzenia zgodności planowanej inwestycji  

z porządkiem prawnym w celu określenia warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz 

jego zabudowy. Aby przeprowadzić przedmiotową analizę, z oczywistych względów 

niezbędne jest również zweryfikowanie stanu faktycznego i prawnego terenu lokalizacji 

                                                           
27

Por. art.53 ust.3 pkt 1 u.p.z.p. 
28

Por. art.53  ust. 3 pkt 2 u.p.z.p. 
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przedsięwzięcia. Zasadniczo polegać ono będzie na zbadaniu stanu właścicielskiego terenu, 

aktualnego stanu jego zagospodarowania oraz zabudowy, w tym stanu istniejącej oraz 

możliwej do zrealizowania infrastruktury, a także sposobu ukształtowania terenu. Wyniki 

przeprowadzonej w tym zakresie analizy powinny być następnie zestawione z treścią wniosku 

inwestora w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, a w przypadku stwierdzenia 

przez organ administracyjny niejasności, inwestor powinien zostać wezwany do złożenia 

stosownych wyjaśnień. Możliwym jest również przeprowadzenie rozprawy administracyjnej 

w trybie art. 89 k.p.a., jakojednej z form postępowania dowodowego
29

. 

Dopiero ustalenia poczynione przez organ administracyjny odnośnie stanu 

faktycznego i prawnego terenu lokalizacji inwestycji wraz z treścią wniosku o wydanie 

decyzji o warunkach zabudowy, umożliwiają dokonanie analizy obowiązującego 

ustawodawstwa w zakresie zgodności z przepisami odrębnymi lokalizacji farmy 

fotowoltaicznej na danym terenie oraz na określenie warunków i zasad zagospodarowania 

oraz zabudowy terenu.Przepisami odrębnymi weryfikowanymi podczas prowadzonej analizy 

mogą być jedynie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, przy czym za takie uznać 

należy również powszechnie obowiązujące na danym terenie akty prawa miejscowego
30

. 

W omawianym kontekście na akceptację zasługuje pogląd wyrażony przez WSA  

w Poznaniu
31

, że przepisami odrębnymi podlegającymi badaniu organu administracyjnego są 

tylko takie, których treść bezpośrednio dotyczy kwestii zagospodarowania nieruchomości. 

Niejako zaś w konsekwencji tego stanowiska, uznać należy, że przepisami odrębnymi 

weryfikowanymi w trakcie prowadzonej analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu 

oraz jego zabudowy nie są przepisy techniczno-budowlane zawarte w r.w.t.b, bowiem 

weryfikacji spełnienia wymogów nimi określonych dokonuje organ architektoniczno-

budowlany dopiero w trakcie postępowania administracyjnego toczonego w przedmiocie 

wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
32

, nie dotyczą one zaś bezpośrednio 

zagospodarowania nieruchomości. Taka weryfikacja dokonywana w postępowaniu w sprawie 

                                                           
29

 Tak Z. Niewiadomski (red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warszawa 2016,  

s. 532. 
30

Zob. wyrok WSA w Szczecinie z dnia 4 października 2018r., II SA/Sz 581/18, LEX nr 2573578. Wskazać 

należy, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nie stanowi aktu prawa 

miejscowego o charakterze powszechnie obowiązującym, tym samym zaś nie może być uznawane za przepis 

odrębny. Por. wyrok WSA w Kielcach z dnia 28 lipca 2017 r., II SA/Ke 302/17, LEX nr 2342517; wyrok WSA 

w Krakowie z dnia 4 czerwca 2019 r., II SA/Kr 380/19, LEX nr 2685333. 
31

 Zob. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 9 listopada 2017 r., V SA/Po 515/17, LEX nr 2415207. 
32

 Por. np. wyrok WSA w Łodzi z dnia 6 lipca 2018r., II SA/Łd 304/18, LEX nr 2529941; wyrok WSA  

w Warszawie z dnia 28 lutego 2018r., VIII SA/Wa 714/17; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 9 listopada 2017 r., 

V SA/Po 515/17, LEX nr 2415207; wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 września 2008r., IV SA/Wa 488/08, 

LEX nr 517960;. 
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ustalenia warunków zabudowy z jednej strony przekraczałby kompetencje organu 

administracyjnego, z drugiej zaś strony byłaby dla niego niemożliwa do przeprowadzenia ze 

względów technicznych, z uwagi na brak możliwości dokonania weryfikacji projektu 

budowlanego pod kątem spełnienia przez zamierzenie budowlane warunków technicznych. 

Projekt budowlany dla danego zmierzenia przedkładany jest bowiem przez inwestora dopiero 

w postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
33

. 

Jakkolwiek ustawodawca nie wskazał katalogu przepisów odpowiednich, to  

w orzecznictwie oraz literaturze przedmiotu wskazuje się na pewne podstawowe regulacje 

znajdujące zastosowanie w analizie warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego 

zabudowy. Są nimi przede wszystkim regulacje dotyczące ochrony środowiska, przyrody, 

gruntów rolnych i leśnych, zabytków, uzdrowisk, ochrony granic, obszarów morskich, 

przepisy sanitarne oraz regulacje z zakresu prawa geologicznego i górniczego
34

. Jak jednak 

wskazano powyżej, to położenie terenu będącego przedmiotem ustaleń dokonywanych przez 

pryzmat wskazanych regulacji decydować będzie o zgodności z nimi planowanego 

przedsięwzięcia oraz określeniu konkretnych warunków i zasad zagospodarowania  

i zabudowy terenu
35

. 

Przesłanką pozytywnego ustalenia warunków zabudowy dla farm fotowoltaicznych 

jest odpowiednie uzbrojenie terenu
36

. W rozumieniu u.p.z.p., uzbrojeniem terenu są drogi, 

obiekty budowlane, a także wybudowane pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewody lub 

urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe bądź 

telekomunikacyjne
37

. Weryfikacja organu administracyjnego, czy uzbrojenie terenu jest 

wystarczające dla funkcjonowania farmy fotowoltaicznej, dokonywana być powinna  

w oparciu o jej parametry wskazane we wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, 

w szczególności w treści o charakterystyki inwestycji
38

. Ustalenia czynione przez organ 

administracji publicznej w tym zakresie, polegają przede wszystkim na weryfikacji stanu 

faktycznego lokalizacji danego przedsięwzięcia oraz stanu prawnego, kształtowanego przez 

                                                           
33

 Por. art. 52 w zw. z art. 64 ust. 1 u.p.z.p. oraz art. 33 pr.bud. 
34

 Por. np. wyrok NSA w Warszawie z dnia 26 września 2017r., II OSK 762/16, LEX nr 2437979; wyrok WSA 

w Krakowie z dnia 29 marca 2018r., II SA/Kr 1708/17, LEX nr 2482925; wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 

lutego 2018r., VIII SA/Wa 714/17, LEX nr 2457132; wyrok NSA w Warszawie z dnia 26 września 2017 r.,  

II OSK 762/16, LEX nr 2437979; wyrok WSA w Łodzi z dnia 9 stycznia 2013 r., IISA/Łd 1005/12, LEX nr 

1270466; wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 września 2008 r., IV SA/Wa 488/08, LEX nr 517960; wyrok 

WSA w Gliwicach z dnia 31 marca 2008 r., II SA/Gl 147/08, LEX nr 485742. 
35

 Por. np. wyrok WSA w Krakowie z dnia 29 marca 2018r., II SA/Kr 1708/17, LEX nr 2482925. 
36

 Por. art. 61 ust 1 pkt 3 u.p.z.p. Por. również podrozdział 3.2. Przesłanki wydania decyzji o warunkach 

zabudowy. 
37

Por. art. art. 2 pkt 13 u.p.z.p. w zw. z art. 143 ust. 2 u.g.n.  
38

 Na temat charakterystyki inwestycji por. podrozdział 4.1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 

dla farmy fotowoltaicznej. 



339 
 

przepisy odrębne, w szczególności zaś pr.bud. wraz z przepisami wykonawczymi oraz u.d.p. 

Uzbrojenie ternu może być uzbrojeniem istniejącym na terenie lokalizacji, bądź też jedynie 

projektowanym, uzgodnionym z odpowiednim dostawcą mediów. Co do zasady, uzgodnienie 

to powinno przybierać formę umowy
39

.Specyfika farm fotowoltaicznych uzasadnia 

stwierdzenie, że adekwatnym uzbrojeniem terenu dla tego rodzaju inwestycji pozostaje dostęp 

do drogi, przy czym droga ta nie musi być drogą publiczną z uwagi na wyłączenie 

konieczności spełnienia warunku wskazanego w art. 61 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p. przez farmy 

fotowoltaiczne. Dostępność właściwych przewodów elektrycznych umożliwia tymczasem 

dostarczenie wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej właściwego 

operatora. Zapewnienie adekwatnego uzbrojenia terenu w zakresie przewodów 

telekomunikacyjnych uzasadnione jest zaś koniecznością instalowania w ramach farm 

fotowoltaicznych urządzeń pomiarowych, przekazujących następnie dane o produkcji farmy 

fotowoltaicznej do właściwego operatora systemu dystrybucyjnego.  

Określoną w art. 61 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p. przesłanką, jaką spełniona musi zostać  

w odniesieniu do lokalizacji farmy fotowoltaicznej jest, aby teren jej lokalizacji nie wymagał 

uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych
40

 i leśnych
41

w rozumieniu 

u.g.r.o.l. na cele nierolnicze i nieleśne albo był objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu 

miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 u.z.p.1994
42

Celem zatem 

dokonania stosownych ustaleń w powyższym zakresie, organ administracji publicznej 

obowiązany jest dokonać analizy stanu faktycznego oraz zapisów u.o.g.r.l., a także planów 

zagospodarowania, które utraciły moc na podstawie art. 67 u.z.p.1994, jak bowiem wskazuje 

orzecznictwo sądów administracyjnych lokalizacja odnawialnych źródeł energii, w tym 

                                                           
39

 Na temat konieczności dysponowania przez inwestora stosowną umowną por. podrozdział 3.2. Przesłanki 

wydania decyzji o warunkach zabudowy. 
40

 Gruntami rolnymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 u.g.r.o.l. są grunty : a) określone w ewidencji gruntów jako użytki 

rolne; b) pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie dla potrzeb rolnictwa; c) 

pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami  

i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu; d) pod 

budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie 

do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych; e) parków 

wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pasami 

przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi; f) rodzinnych ogrodów działkowych i ogrodów 

botanicznych; g) pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, 

zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa  

i mieszkańców wsi; h) zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa; i) torfowisk i oczek wodnych; j) pod drogami 

dojazdowymi do gruntów rolnych. Zgodnie z art. 2 ust. 3 u.g.r.o.l. nie uważa się za grunty rolne gruntów 

znajdujących się pod parkami i ogrodami wpisanymi do rejestru zabytków. 
41

 Gruntami leśnymi zgodnie z art. 2 ust. 2 u.g.r.o.l. są grunty: a) określone jako lasy w przepisach o lasach; b) 

zrekultywowane dla potrzeb gospodarki leśnej; c) pod drogami dojazdowymi do gruntów leśnych. 
42

 Bliżej na temat przesłanki z art. 61 ust. 1 pkt 4 por. podrozdział 3.2. Przesłanki wydania decyzji o warunkach 

zabudowy. 
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również farm fotowoltaicznych, wymaga dokonania weryfikacji na etapie ustalania warunków 

zabudowy braku konieczności zmiany jego przeznaczenia na cele nierolnicze i 

nieleśne
43

.Przepisy u.g.r.o.l.stanowiąrównocześnie przepisy odrębne, w rozumieniu art. 61 

ust. 5 u.p.z.p. Zgodnie z zasadą sformułowaną w art. 7 u.g.r.o.l., przeznaczenie gruntów 

rolnych, stanowiących użytki klas I–III oraz gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne 

nastąpić może w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.Tym samym zaś 

niemożliwym jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy jeśli planowane 

zagospodarowanie terenu jest sprzeczne z aktualnym przeznaczeniem terenu jako gruntu 

rolnego bądź leśnego. Na terenach o przeznaczeniu rolnym bądź leśnym możliwe jest jednak 

lokalizowanie inwestycji, które jednak nie powodują zmiany przeznaczenia gruntów rolnych 

bądź leśnych czyli przedsięwzięć związanych z gospodarką rolną czy leśną. Dla takich 

inwestycji możliwym zatem będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. 

Jak zostało wskazane powyżej, analiza prowadzona przez organa administracji 

publicznej w trybie art. 53 ust. 3 u.p.z.p. w trakcie postępowania administracyjnego 

zmierzającego do ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji stanowiących farmy 

fotowoltaiczne, wymaga jednocześnie weryfikacji, czy wydana decyzja będzie zgodna  

z przepisami odrębnymi, a zatem weryfikacji istnienia przesłanki wskazanej w art. 61 ust. 1 

pkt 5 u.p.z.p. 

W świetle powyższego,wskazać w tym miejscu należy na konieczność weryfikacji 

przez organ administracyjny konieczności uzyskania dla planowanego przedsięwzięcia 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W myśl art. 71 u.u.i.ś., decyzję  

o środowiskowych uwarunkowaniach inwestor obowiązany jest uzyskać dla planowanych 

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Rodzaje przedsięwzięć 

wskazanych w tak enigmatyczny sposób, znajdują swoje dookreślenie w r.p.o.ś. Zgodnie zaś  

z art. 72 ust. 1 pkt 3 u.u.i.ś., wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje 

przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy. 

Z obowiązkiem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

nierozerwalnie związana jest problematyka dotycząca przeprowadzenia subsydiarnego 

postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia
44

. 

                                                           
43

 Por. wyrok NSA w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2016 r., II OSK 2066/14, LEX nr 2111144 oraz przywołane 

w nim orzecznictwo. 
44

 W tym miejscu zasadnym zdaje się wskazanie, iż zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 u.u.i.ś., poprzez ocenę 

oddziaływania na środowisko, rozumie się postępowanie administracyjne w sprawie planowanego 
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Skutkiem zakwalifikowania przez organ administracyjny planowanej inwestycji jako 

należącej do jednej z grup przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

jest konieczność lub brak konieczności przeprowadzania dla danej inwestycji postępowania  

w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie bowiem z art. 59 ust. 1 u.u.i.ś. jej 

przeprowadzenie jest zawsze wymagane w przypadku planowanych przedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
45

, podczas gdy w odniesieniu do planowanych 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tylko jeżeli 

obowiązek taki został stwierdzony przez organ administracyjny wydający decyzję  

o środowiskowych uwarunkowaniach
46

. Rozstrzygnięcie w przedmiocie środowiskowych 

uwarunkowań planowanego przedsięwzięcia, przybrać zatem może formę decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu postępowania  

w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, bądź też bez jego przeprowadzania
47

. Jak 

wskazuje G. Dobrowolski
48

, jeśli decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana 

zostaje po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko, to wówczas rozstrzygnięcie 

to stanowi najpełniejszą z procesowego, jak i materialnego punktu widzenia formę 

rozstrzygnięcia, co pozwala na określenie go mianem pełnej decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach.Z uwagi na cel niniejszego opracowania, wskazać należy, iż farmy 

fotowoltaiczne, co do zasady są zaliczane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko
49

. 

                                                                                                                                                                                     
przedsięwzięcia obejmujące w szczególności weryfikację raportu o oddziaływaniu na środowisko, uzyskanie 

wymaganych opinii i uzgodnień oraz zapewnienie udziału społeczeństwa w tym postępowaniu. 
45

Por. art.art. 59 ust.1 pkt 1 u.u.i.ś. 
46

 Por. art. 59 ust. 1 pkt 2 oraz art. 63 ust. 1 u.u.i.ś. Na podstawie art. 59 ust. 2 u.u.i.ś. możliwym jest również 

przeprowadzanie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszar natura 2000. Zob. J. Dropińska-

Bysiek, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez uprzedniego przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko wydawana w procesie budowlanym, Casus 2014, nr 72, s. 40–45. 
47

 W przypadku przedsięwzięć, zakwalifikowanych przez organ administracyjny do przedsięwzięć potencjalnie 

znacząco oddziałujących na środowisko, przystępuje on do tzw. postępowania screeningowego , którego efektem 

jest stwierdzenie w drodze postanowienia konieczności lub braku konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko (art. 63 u.u.i.ś.). W przypadku wydania postanowienia o konieczności jej 

przeprowadzenia, organ administracyjny musi określić w nim zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko oraz zawiesić postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu jego 

dostarczenia. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko stanowi jeden z najistotniejszych 

dokumentów postępowania, który zawiera sformalizowane informacje na temat środowiskowych aspektów 

przedsięwzięcia. Jego składniki wskazane zostały w art. 66 u.u.i.ś 
48

Zob. G. Dobrowolski, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, Toruń 2011, s. 266. 
49

 Zgodnie z § 3 pkt 52 r.p.o.ś. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

zalicza się zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz  

z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:a)  0,5 ha na obszarach objętych 

formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 u.o.p., lub w otulinach form ochrony 

przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 u.o.p.,b)  1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a– 

przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz 

pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia. 
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Przyjmując analizę stanu prawnego i faktycznego za fundament dokonania 

prawidłowego rozstrzygnięcia przez organ administracyjny, stwierdzić trzeba, iż dostarczenie 

przez inwestora wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy tzw. pełnej 

decyzji środowiskowej stanowi dla organu administracyjnego nieoceniony materiał 

dowodowy w prowadzonym postępowaniu administracyjnym. Jak wskazał WSA w Gorzowie 

Wielkopolskim, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stanowi rozstrzygnięcie 

wstępne względem przyszłego zezwolenia na realizację konkretnego przedsięwzięcia i tym 

samym pełni funkcję prejudycjalną
50

. Zatemuznać należy, że organ administracyjny właściwy 

do wydania decyzji o warunkach zabudowy nie jest upoważniony dorozstrzygania w zakresie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, li tylko do ustalenia, czy istnieje konieczność 

jej wydania. Przywołany wyrok dotyczy istotnego dla organu administracyjnego 

prowadzącego postępowanie problemu, odnoszącego się do związania go wydaną dla 

planowanego przedsięwzięcia decyzją środowiskową. W utrwalonym orzecznictwie NSA 

wskazuje się na wynikające z art. 86 u.u.i.ś. pełne związanie organów ustalających warunki 

zabudowy treścią wydanej dla danego przedsięwzięcia decyzji środowiskowej
51

. Związanie to 

powoduje, iż określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunki realizacji 

przedsięwzięcia nie mogą być modyfikowane, zmieniane, wiążą one bowiem organ 

administracyjny wydający decyzję o warunkach zabudowy. Organ administracyjny nie może 

teżpominąć żadnych obowiązków i uprawnień w niej wskazanych. Tym samym nie może on 

również ukształtować ich odmiennie czy też przekroczyć ich zakres wskazany w treści 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja o warunkach zabudowy zawierająca 

takie ustalenia, w sposób rażący naruszać będzie postanowienia art. 86 u.u.i.ś. i jako taka 

powinna zostać wyeliminowana z porządku prawnego. Niedopuszczalnym jest również 

ponowne przeprowadzanie analizy oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przez organ 

rozstrzygający w przedmiocie określania warunków zabudowy,ponieważ przeprowadzona 

ona została już wcześniej, w ramach postępowania w przedmiocie środowiskowych 

uwarunkowań. Postępowanie w sprawie określenia warunków zabudowy nie ma bowiemna 

celu dokonywania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W kognicji organu 

pozostaje jednak odpowiedź na pytanie czy planowana inwestycja jest zgodna z odrębnymi 

przepisami w zakresie ochrony środowiska. Skoro zaś ocena oddziaływania na środowisko 

została przeprowadzona już na wcześniejszym etapie procesu budowlanego, w ramach 

                                                           
50

 Por. wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 września 2015 r., II SA/Go 376/15, LEX nr 1821961. 
51

 Por. wyrok NSA z dnia 27 czerwca 2012 r., II OSK 710/11, LEX nr 1217447; wyrok NSA z dnia 26 lipca 

2013 r., II OSK 2593/11, LEX nr 15596/48; wyrok NSA z dnia 11 lipca 2013 r., II OSK 1232/12, LEX  

nr 1605211; wyrok NSA z dnia 22 stycznia 2013 r., II OSK 1737/11, LEX nr 1361602. 



343 
 

postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, to 

czynności organu prowadzącego postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach 

zabudowy dotyczyć powinny de facto jedynie stwierdzenia zgodności planowanego sposobu 

zagospodarowania terenu z uwarunkowaniami wynikającymi z wydanej decyzji 

środowiskowej. Wobec powyższego, w przypadku stwierdzenia przez organ administracyjny 

określający warunki zabudowy, że dostarczona przez inwestora decyzja środowiskowa 

narusza prawo, na podstawie ogólnych regulacji k.p.a. powinien on dążyć do wszczęcia 

jednego z nadzwyczajnych postępowań administracyjnych celem doprowadzenia zaistniałego 

stanu prawnego do zgodności z prawem
52

. W takich okolicznościach, z uwagi na wskazaną 

powyżej konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed 

uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy
53

, organ ten powinien zawiesić postępowanie  

w trybie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., wskazując, iż rozstrzygnięcie w sprawie ustalenia warunków 

zabudowy zależne jest bezpośrednio od rozstrzygnięcia przez organ administracyjny 

zagadnienia wstępnego, jakim jest weryfikacja prawidłowości określonych w decyzji 

środowiskowej uwarunkowań planowanej inwestycji. Stwierdzić należy, że w świetle 

przywołanego orzecznictwa NSA, przyjęcie odmiennego stanowiska od przedstawionego, 

oznaczałoby zgodę na wzajemne dublowanie się zakresów postępowań administracyjnych  

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o warunkach 

zabudowy, całkowicie tym samym zaprzeczając ich odrębnemu charakterowi wywodzonemu 

przy zastosowaniu wykładni systemowej. 

Zaznaczenia jednak wymaga, iż związanie organu administracyjnego treścią wydanej 

dla planowanej inwestycji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmuje swym 

zakresem jedynie kwestie znajdujące się w obszarze regulacji p.o.ś. Stąd, w zakresie 

dokonywania oceny zgodności możliwości wpływu lokalizacji inwestycji na przyrodę  

w rozumieniu u.o.p., organ administracyjny dokonywać jej będzie samodzielnie, w toku 

postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
54

. 

W tym miejscu wskazać należy jeszcze na regulację art. 72 ust. 5 u.u.i.ś., która 

zakazuje dzielenia przedsięwzięcia na etapie przeprowadzania postepowania w sprawie 

wydania decyzji środowiskowej. Przedsięwzięciem w rozumieniu u.u.i.ś. pozostaje 

                                                           
52

 Por. art. 145 § 1 oraz 156 § 1 k.p.a.  
53

Por. art.72 ust.1 u.u.i.ś. 
54

 W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dochodzi również do szeregu 

uzgodnień z podmiotami wskazanymi w art. 53 ust. 4 u.p.z.p., które są wiążące dla organu wydającego decyzję  

o warunkach zabudowy. Ich przedmiotem jest również problematyka u.o.p. (por. wyrok NSA z dnia 14 lutego 

2013 r., II OSK 1941/2011, LEX nr 1313191; wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2016 r., IV SA/Wa 

461/16 , LEX nr 2097644). 

https://sip.lex.pl/#/orzeczenie/522191340/1/iv-sa-wa-461-16-wyrok-wojewodzkiego-sadu-administracyjnego-w-warszawie?cm=RELATIONS
https://sip.lex.pl/#/orzeczenie/522191340/1/iv-sa-wa-461-16-wyrok-wojewodzkiego-sadu-administracyjnego-w-warszawie?cm=RELATIONS
https://sip.lex.pl/#/orzeczenie/522191340/1/iv-sa-wa-461-16-wyrok-wojewodzkiego-sadu-administracyjnego-w-warszawie?cm=RELATIONS
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zaśzamierzenie budowlane lub inna ingerencja w środowisko polegającą na przekształceniu 

lub zmianie sposobu wykorzystania terenu
55

. Równocześnie, ustawodawca wprowadził nakaz 

kwalifikacji przedsięwzięć powiązanych ze sobą technologicznie jako jednego 

przedsięwzięcia, nawet wówczas, gdy realizowane są one przez różne podmioty. Możliwym 

jest zatem przypadek, w którym przedłożona wraz z wnioskiem o wydanie warunków 

zabudowy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie dotyczyła przedsięwzięcia  

o szerszym zasięgu niż wskazany przez inwestora we wniosku o wydanie warunków 

zabudowy, co ze względu na specyfikę farm fotowoltaicznych może dotyczyć tego rodzaju 

przedsięwzięć. Taka decyzja środowiskowa będzie zaś mogła być wykorzystywana przez 

inwestora w innych postępowaniach administracyjnych zmierzających do ustalenia warunków 

zabudowy dla pozostałych etapów danego przedsięwzięcia. Wówczas, to organ 

administracyjny zmuszony będzie dokonać ustalenia czy treść decyzji środowiskowej 

obejmuje swym zakresem również inwestycję planowaną, objętą treścią wniosku inwestora  

o wydanie warunków zabudowy
56

. 

Istotnym jest również dla organu administracyjnego wydającego decyzję o warunkach 

zabudowy czy inwestor dostarczył wraz z wnioskiem decyzję środowiskową w okresie 6 lat 

od chwili, w której stałą się ona ostateczna
57

. Okresu tego nie należy utożsamiać z okresem 

ważności decyzji środowiskowej, żaden bowiem przepis u.u.i.ś. nie formułuje takiego rygoru 

prawnego w powiązaniu z upływem tego terminu. Wskazany w ten sposóbtermin określa 

jedynie ramy czasowe dla inwestora, w jakich może on w oparciu o określone w decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach wymagania wnioskować o udzielenie jednej z decyzji 

administracyjnych, w tym decyzji o warunkach zabudowy
58

. 

Z uwagi na charakter niniejszej pracy wskazać należy, iż – co do zasady – farmy 

fotowoltaiczne o powierzchni zabudowy mniejszej niż 1 ha oraz zlokalizowane na obszarach 

innych niż objęte formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 

u.o.p.
59

 lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3  

                                                           
55

 Por. art. 3 ust. 1 pkt 13 u.u.i.ś. 
56

 Por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 2 października 2013 r., IV SA/Wa 1254/13, LEX nr LEX nr 1630018. 
57

 Por. art. 72 ust. 3–4b u.u.i.ś. Zgodnie z ust. 4, złożenie wniosku o jedną z decyzji wskazanych w art. 72 ust. 1 

u.u.i.ś. może nastąpić także w terminie 10 lat od dnia uzyskania ostateczności przez decyzję środowiskową,   

w przypadku uzyskania przez inwestora przed upływem 6 lat od dnia uzyskania ostateczności przez decyzję 

środowiskową stanowiska organu, który ją wydał, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo 

oraz, że aktualne są warunki realizacji określone w decyzji środowiskowej. 
58

 Tak B. Opaliński (red.), Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz, Warszawa 2016, 

s. 195. 
59

 Stanowią je parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu oraz 

obszary Natura 2000, także użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. 
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u.o.p.
60

, zaliczane być powinny do przedsięwzięć innych niż mogące znacząco oddziaływać 

na środowisko
61

. 

W tym miejscu wskazać należy również na szczególne uregulowania u.u.i.ś.  

w odniesieniu do postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. W jego 

toku dojść może bowiem do zaistnienia konieczności przeprowadzenia dodatkowego 

postępowania administracyjnego w przedmiocie oceny oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
62

. I tak, organ właściwy do wydania decyzji  

o warunkach zabudowy, w przypadku gdy wniosek inwestora dotyczy przedsięwzięcia innego 

niż mogące znacząco oddziaływać na środowisko
63

, i które nie pozostaje bezpośrednio 

powiązane z ochroną obszaru Natura 2000
64

 lub nie wynika z jego ochrony, jest obowiązany 

do rozważenia, przeanalizowania przed wydaniem rozstrzygnięcia w przedmiocie określenia 

warunków zabudowy czy przedsięwzięcie planowane może potencjalnie znacząco 

oddziaływać na ten obszar
65

. Mając na uwadze, że farmy fotowoltaiczne najczęściej 

lokalizowane są w terenach o niskim stopniu zurbanizowania, a co za tym idzie w terenach 

charakteryzujących się walorami przyrodniczymi, które mogą stanowić obszary Natura 2000, 

w postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla tych inwestycji częstokroć 

dochodzić będzie do stwierdzania konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania tych 

inwestycji na obszary Natura 2000.  

Z uwagi na nieprecyzyjność przesłanek ustawowych, przyjmowane jest niekiedy, iż 

organ administracyjny dysponuje swobodnym uznaniem, co do oceny czy w odniesieniu do 

danego przedsięwzięcia zaistniały przesłanki uzasadniające wydanie postanowienia w sprawie 

                                                           
60

 Stanowią je otuliny parków narodowych, rezerwatów przyrody oraz parków krajobrazowych. 
61

 Por. § 3 pkt 52 r.p.o.ś. 
62

 Głównym celem tworzenia obszarów Natura 2000 pozostaje zakaz podejmowania jakichkolwiek działań, które 

mogłyby znacząco negatywnie wpłynąć na gatunki roślin czy zwierząt, chronionych w drodze tworzenia 

przedmiotowych obszarów, w szczególności zaś pogorszyć stan siedlisk, wpłynąć negatywnie na gatunki czy też 

pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 (por. art. 33 u.o.p.) Jedynie wzgląd na konieczne wymogi 

nadrzędnego interesu publicznego oraz w przypadku braku możliwości zastosowania rozwiązań alternatywnych, 

może dojść ostatecznie do zaakceptowania możliwości realizacji przedsięwzięcia, które w sposób znaczący 

oddziaływać będzie na obszar Natura 2000 (por. art. 34 u.o.p.) 
63

 Por. § 3 pkt 52 r.p.o.ś. 
64

 Wskazać należy, iż art. 3 ust. 1 pkt 6 u.u.i.ś odsyła wprost do regulacji u.o.p. stanowiąc, że obszarami Natura 

2000 pozostają te wskazane w art. 25 u.o.p. oraz obszary proponowane mające znaczenie dla Wspólnoty 

Europejskiej, znajdujące się na liście wskazanej w art. 27 ust. 3 pkt 1 u.o.p., a co z tym idzie są nimi obszary 

specjalnej ochrony ptaków; specjalne obszary ochrony siedlisk oraz obszary mające znaczenie dla Wspólnoty  

a także obszary ujęte na liście przekazanej Komisji Europejskiej przez Ministra właściwego do spraw 

środowiska po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Ministrów. Tryb tworzenia obszarów Natura 2000 został 

określony w art. 27–27a u.o.p. Wskazać należy, że w odniesieniu do samego tworzenia obszarów Natura 2000 

pojawiają się w literaturze przedmiotu kontrowersje (por. A. Lipiński, Utworzenie obszaru Natura 2000 jako 

problem konstytucyjny[w:] H. Lisicka (red.),Prawo i polityka w ochronie środowiska. Studia z okazji 40-lecia 

pracy naukowej Jerzego Sommera, Wrocław 2006, s. 95–96). 
65

 Por. art. 96 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 72 ust. 1 pkt. 3 u.u.i.ś. 
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nałożenia na wnioskodawcę obowiązku dostarczenia do właściwego miejscowo regionalnego 

dyrektora ochrony środowiska dokumentacji planowanego przedsięwzięcia
66

. Równocześnie 

wskazać należy, że ustawodawca nie określił jakiego rodzaju przedsięwzięcia znacząco 

oddziałują na obszary Natura 2000
67

. Jak wskazuje jednak K. Gruszecki
68

, niewskazanie 

przez ustawodawcę wprost kryteriów, jakimi powinien się kierować organ wydający decyzję 

o warunkach zabudowy podejmując decyzję o wydaniu postanowienia o przekazaniu 

dokumentacji do regionalnego dyrektora ochrony środowiska, nie oznacza że nie można ich 

skonkretyzować w drodze interpretacji obowiązujących przepisów prawa. W pierwszej 

kolejności organ administracyjny powinien bowiem zwrócić uwagę na wyrażoną w art. 6 p.o.ś 

zasadę przezorności
69

 zobowiązującą do przewidywania wszelkich następstw ingerencji  

w środowisko oraz podjęcia działań, które będą im zapobiegały lub je ograniczały do 

minimalnego stanu, akceptowalnego z punktu widzenia ochrony środowiska. Następnie, 

organ administracyjny powinien wziąć pod uwagę te elementy środowiska przyrodniczego, 

których ochrona była bezpośrednią przyczyną wyznaczenia danego obszaru Natura 

2000.Skoro zatem przedmiotem rozważań organu administracyjnego pozostaje kwestia samej 

tylko możliwości oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, 

ostateczne podjęcie decyzji co do stwierdzenia możliwości znaczącego oddziaływania na 

środowiskonastępuje każdorazowo po dokonaniu indywidualnej analizy możliwości wpływu 

danego planowanego przedsięwzięcia na ten obszar, nie zaś na podstawie samego miejsca 

jego lokalizacji, które tym samym może być nawet bardzo oddalone od obszaru Natura 2000. 

Tym samym zaś nie będzie w tym przypadku konieczne ustalenie, iż planowane 

przedsięwzięcie może znacząco i negatywnie wpływać na przedmiotowy obszar, gdyż kwestia 

ta jest przedmiotem oceny dopiero na etapie prowadzenia właściwej oceny oddziaływania 

                                                           
66

 Por. art. 96 ust. 3 u.u.i.ś. Tak B. Opaliński, Ustawa o udostępnianiu…, s. 257. 
67

 W odniesieniu do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ich 

określenie nastąpiło w r.p.o.ś. 
68

 K. Gruszecki, Ograniczenia prawne w realizacji inwestycji w związku z wyznaczeniem obszarów Natura 2000. 

ZNSA, 2011/2. s. 34–46.  
69

Jak wskazał WSA w Warszawie „zasada ta, zgodnie zart. 191 ust. 2Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej iart. 6ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 

poz. 150, z późn. zm.), nakazuje podjęcie działań zapobiegawczych zawsze wtedy, kiedy nie został dowiedziony 

brak negatywnych oddziaływań na środowisko. Wykazanie owego braku negatywnego oddziaływania jest przy 

tym obowiązkiem podmiotu, który zamierza podjąć określoną działalność. Szczególne znaczenie zasada ta ma w 

ochronie obszarów sieci Natura 2000, w tym zakresie była wielokrotnie podstawą wyroków Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej (por. wyrokC-98/03, Komisja Europejska przeciwko Niemcom, (2006) ECR 

1-5). Należy stwierdzić, że jeżeli nie można wiarygodnie uzasadnić, że oddziaływanie jest nieznaczące to należy 

przyjąć, że może być ono znaczące. Racjonalne wątpliwości co do ryzyka wystąpienia oddziaływania są 

przesłanką na rzecz dokonania oceny i zawsze interpretuje się je "na korzyść środowiska" a nie "na korzyść 

inwestycji".” (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 marca 2014 r., IV SA/Wa 2609/13, LEX  

nr 1581253. 
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przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
70

. Wobec powyższego, decyzja organu 

administracyjnegozależy przede wszystkim od typu planowanego przedsięwzięcia  

a także od elementów środowiska, chronionych poprzez ustanowienie konkretnego obszaru 

Natura 2000. Jeżeli zatem organ administracyjny wydający decyzję o warunkach zabudowy 

uzna, że przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, 

wydaje on postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przedłożenia właściwemu 

miejscowo regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska dokumentacji wskazanej w art. 96 

ust. 3 u.u.i.ś
71

 Takie postanowienie otwiera drogę do przeprowadzenia postępowania 

ocenowego, które staje się podstawą dla późniejszego orzeczenia o uzgodnieniu lub odmowie 

uzgodnienia warunków realizacji danego przedsięwzięcia z uwagi na oddziaływanie na obszar 

Natura 2000
72

. W przypadku zaś niestwierdzenia występowania potencjalnego znaczącego 

oddziaływania na obszar Natura 2000 nie będzie koniecznym wydanie postanowienia, jednak 

wskazanym będzie uwidocznienie w uzasadnieniu wydawanej decyzji o warunkach 

zabudowy, że rozważona została możliwość potencjalnego znaczącego oddziaływania na 

obszar Natura 2000 przez planowane przedsięwzięcie objęte treścią decyzji. Jak wskazał 

NSA, mogą jednak istnieć na tyle oczywiste sytuacje, że nie sposób będzie zarzucić organowi 

administracji naruszenia przepisów prawa poprzez nieumieszczenie w treści uzasadnienia 

decyzji o warunkach zabudowy wyników rozważania w przedmiotowej kwestii
73

. 

Organ wydający decyzję o warunkach zabudowy dla farmy fotowoltaicznej, jako dla 

przedsięwzięcia innego niż zawsze znacząco oddziałujące na środowiskooraz potencjalnie 

znacząco oddziałującego na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną 

obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, obowiązany jest jednak rozważyć przed 

                                                           
70

 Zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 marca 2014 r., IV SA/Wa 134/14, LEX nr 1468259. 
71

 Dokumentami koniecznymi do przekazania pozostają: a) wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, 

b) karta informacyjna przedsięwzięcia, c) poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej 

obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na 

który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, d) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których 

mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5u.u.i.ś., prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej 

nieruchomości gruntowej, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt c – mapa sytuacyjno-wysokościowa 

sporządzona w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy 

wniosek, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, e) wypis  

i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo 

informacja o jego braku (nie dotyczy to drogi publicznej, linii kolejowej, przedsięwzięć Euro 2012, 

przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin oraz bezzbiornikowego 

magazynowania substancji w górotworze, inwestycji w zakresie terminalu, inwestycji związanych  

z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie 

u.i.b.p., dla inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszącej wydawanej 

na podstawie u.i.o.e.j. oraz inwestycji towarzyszących oraz dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci 

przesyłowej realizowanej na podstawie u.p.r.s.i.s.p.) 
72

 Zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2014 r., IV SA/Wa 197/14, LEX nr 1486409. 
73

Zob. wyrok NSA z dnia 18 listopada 2015 r., II OSK 585/14,  LEX nr 1990874. 

https://sip.lex.pl/#/orzeczenie/521580105/1/iv-sa-wa-197-14-uzgodnienie-warunkow-realizacji-przedsiewziecia-w-zakresie-oddzialywania-na...?cm=URELATIONS
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wydaniem tej decyzji, czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na 

obszar Natura 2000
74

.W przypadku zaś stwierdzenia takiego oddziaływania, organ 

administracyjny wydaje postanowienie o obowiązku przedłożenia dokumentacji wskazanej w 

art. 96 ust. 3 u.u.i.ś.
75

, do właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony 

środowiska
76

, który po otrzymaniu stosownych dokumentów oraz w przypadku stwierdzenia, 

że planowane przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, wydaje 

postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 

na obszar Natura 2000 oraz przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar 

Natura 2000, określając równocześnie w treści postanowienia zakres tegoż raportu
77

. W tym 

kontekście na szczególną uwagę zasługuje obowiązek oceny skumulowanego oddziaływania 

przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Zaniechanie jej dokonania powoduje bowiem 

naruszeniem ogólnej zasady postępowania administracyjnego, a to zasady prawdy 

obiektywnej oraz obowiązku ustalenia przez organ administracji publicznej stanu prawnego  

                                                           
74

 Zob. art. 96 ust. 1 u.u.i.ś. 
75

 Zgodnie z art. 96 ust. 3 u.u.i.ś. dokumentację dostarczaną do właściwego miejscowo regionalnego dyrektora 
ochrony środowiska stanowią: wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, karta informacyjna 

przedsięwzięcia, poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej 

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na 

który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,  
76

 Podstawę prawną działalności Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i regionalnych dyrektorów 

ochrony środowiska określa przede wszystkim u.u.i.ś. Dodatkowo zakres ich kompetencji regulowany jest 

poprzez p.o.ś, u.o.p., ustawię z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 954, z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania 

i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 178 poz. 1060). 
77

 Zgodnie z art. 97 ust. 1 u.u.i.ś. uwarunkowaniami jakie regionalny dyrektor ochrony środowiska winien 

uwzględnić stwierdzając obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 są: 1) rodzaj i 

charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem: a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu 

oraz ich wzajemnych proporcji, b) powiązań z innymi przedsięwzięciami realizowanymi, zrealizowanymi lub 

planowanymi, znajdującymi się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze 

oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań  

z planowanym przedsięwzięciem, c) wykorzystywania zasobów naturalnych, d) emisji i występowania innych 

uciążliwości, e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych 

technologii; 2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,  

w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania 

się zasobów naturalnych i walorów przyrodniczych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego – uwzględniające cel ochrony obszaru Natura 2000 oraz tereny występowania gatunków lub ich 

siedlisk lub siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000; 3) rodzaj i skalę 

możliwego oddziaływania przedsięwzięcia, rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 

1 i 2, wynikające z: a) zasięgu oddziaływania, b) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem 

obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej, c) prawdopodobieństwa oddziaływania, d) czasu trwania, 

częstotliwości i odwracalności oddziaływania– w odniesieniu do oddziaływania przedsięwzięcia na obszar 

Natura 2000, w szczególności w odniesieniu do integralności i spójności tych obszarów, oraz biorąc pod uwagę 

skumulowane oddziaływanie przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami. Zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 7 i 8 u.u.i.ś. 

oceną oddziaływania na obszar Natura 2000 pozostaje ograniczone do badania oddziaływania przedsięwzięcia 

na obszar Natura 2000 postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego 

przedsięwzięcia, obejmujące w szczególności: a) weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko, b) uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień, c) zapewnienie możliwości udziału 

społeczeństwa w postępowaniu. 
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i faktycznego danego postepowania
78

. Zatem regionalny dyrektor ochrony środowiska,  

w oparciu o informacje jakimi dysponuje z uwagi na zakres wykonywanych zadań, przed 

wydaniem postanowienia o konieczności bądź braku konieczności przeprowadzania 

postępowania w przedmiocie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, 

powinien również ocenić czy w konsekwencji skumulowanego oddziaływania dwóch lub 

większej ilości przedsięwzięć nie wystąpi znaczące oddziaływanie na środowisko.  

Na postanowienie regionalnego dyrektora ochrony środowiska w przedmiocie konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 

przysługuje zażalenie.  

W przypadku niestwierdzenia przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska 

znaczącego oddziaływania na obszar Natura 2000, również w drodze postanowienia wskazuje 

on brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia, przy czym na takie 

postanowienie nie przysługuje inwestorowi zażalenie
79

. 

W tym miejscu wskazać należy, iż żaden z przepisów u.u.i.ś. nie wskazuje kręgustron 

postepowania w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 

planowanego przedsięwzięcia. Tym samym, zastosowanie powinny znaleźć ogólne normy,  

w szczególności art. 28 k.p.a. Jako że postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na 

obszar Natura 2000 stanowi część postępowania głównego, zmierzającego do wydania 

decyzji o warunkach zabudowy, należy przyjąć, że jego stronami są te same  osoby, które 

posiadają przymioty stron w postępowaniu o wydanie warunków zabudowy. Skoro zatem 

stroną postepowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 

nie jest jedynie inwestor, wnioskodawca wydania decyzji o warunkach zabudowy, słusznym 

zdaje się postulat wprowadzenie do u.u.i.ś możliwości wnoszenia zażaleń pozostałych stron 

postępowania na postanowienie regionalnego dyrektora ochrony środowiska stwierdzające 

brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszar 

Natura 2000. Strony postępowania – co do zasady – powinny bowiem posiadać możliwość 

aktywnego udziału w postępowaniu administracyjnym. W przypadku zaś naruszenia tych 

uprawnień, organ wydający decyzję o warunkach zabudowy powinien podejmować działania 

zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, gdyż mogłyby one rzutować na 

prawidłowość samej decyzji o warunkach zabudowy. 

Zarówno postanowienie o stwierdzeniu konieczności, jak i braku potrzeby 

przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 powinno 

                                                           
78

 Por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 1 lipca 2016 r., II SA/Kr 470/16, LEX nr 2085186. 
79

Por. art.97 ust 5 u.u.i.ś. 
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zostać wydane w terminie 14 dni od otrzymania przez regionalnego dyrektora ochrony 

środowiska wskazanej powyżej dokumentacji, przy czym do terminu nie wlicza się terminów 

dla dokonania przewidzianych prawem czynności ani okresów zawieszenia postępowania lub 

opóźnień spowodowanych winą strony albo niezależących od organu
80

. Ustawodawca nie 

przewidział żadnych materialnoprawnych następstw niedochowania przez regionalnego 

dyrektora ochrony środowiska powyższego terminu, a zatem jego charakter uznać należy za 

instrukcyjny.Przekroczenie 14-dniowego terminu nie wpływa na możliwość czy też ważność 

postanowienia wydanego w terminie późniejszym. Jedynym środkiem dyscyplinującym 

możebyć zatem wniesienie na podstawie art. 37 § 1 k.p.a. zażalenia na niezałatwienie sprawy  

w terminie. Wskazać również należy, iż trybu postepowania w sprawie postanowień  

o konieczności, jak i braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na obszar 

Natura 2000 nie należy utożsamiać z trybem art. 106 k.p.a., gdyż nie dochodzi w nim w ogóle 

do współdziałania pomiędzy organami administracji publicznej
81

. 

W treści uzasadnienia postanowienia w przedmiocie stwierdzenia konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, obok uzasadnienia 

faktycznego i prawnego
82

, powinny się również znaleźć uwarunkowania, jakie regionalny 

dyrektor ochrony środowiska wziął pod uwagę przy jego wydawaniu
83

. 

                                                           
80

Por. art.97 ust.6 u.u.i.ś. 
81

 Tak K. Gruszecki, Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko. Komentarz, wyd. II. Komentarz do art. 97, System 

Informacji Prawnej LEX 2013. 
82

 Por. art. 124. w zw. z art. 107 § 3 k.p.a w zw. z art. 97 ust 8 u.u.i.ś.  
83

 Zgodnie z art. 63 ust 1  u.u.i.ś. są nimi: 1) rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem: a) skali 

przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań 

charakteryzujących przedsięwzięcie, b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania 

się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja  

o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację 

przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się  

w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą 

prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem, c) różnorodności biologicznej, 

wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi, d) emisji i występowania 

innych uciążliwości, e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub 

katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii,  

w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu, f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz 

ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie, g) zagrożenia dla zdrowia ludzi,  

w tym wynikającego z emisji. 2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla 

środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania 

się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz 

uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające: a) obszary wodno-

błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, b) obszary 

wybrzeży i środowisko morskie, c) obszary górskie lub leśne, d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne 

ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze 

względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych 

objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody, f) obszary, na których 

standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,  

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, h) gęstość zaludnienia, 
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W przypadku wydania postanowienia w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, organ wydający decyzję o warunkach zabudowy 

obowiązany jest do zawieszenia postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia przez 

wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
84

. Jeżeli zaś 

w terminie 3 lat od dnia zawieszenia tego postępowania inwestor nie przedłoży regionalnemu 

dyrektorowi ochrony środowiska przedmiotowego raportu, żądanie wszczęcia postępowania  

o wydanie warunków zabudowy uznane zostanie za wycofane
85

. 

Zakres raportu powinien być ograniczony do określenia oddziaływania 

przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
86

, a opracowany winien być na zlecenie inwestora,  

w zgodzie z regułami wynikającymi z art. 66–70 u.u.i.ś. Wskazać należy, że raport  

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jako dokument określający rodzaje 

możliwych oddziaływań oraz sposoby zapobiegania im w odniesieniu do planowanego 

przedsięwzięcia, stanowi podstawowy, jakkolwiek tylko jeden z możliwych środków 

dowodowych ocenianych przez organ administracyjny w toku prowadzonego postępowania. 

Jak zwrócił uwagę WSA w Rzeszowie, jako przygotowywany na zlecenie inwestora, czyli 

podmiotu najbardziej zainteresowanego w pozytywnym rozstrzygnięciu postępowania, nie 

może on być jednak traktowany jak opinia biegłego, a co za tym idzie, organ nie jest 

bezwzględnie związany jego treścią, a ostateczną decyzję podejmuje w oparciu również  

o inne środki dowodowe
87

. Celem bowiem organu administracyjnego powinno pozostawać 

dążenie do ustalenia prawdy obiektywnej, zebranie i wnikliwe rozpatrzenie całego materiału 

dowodowego. Okoliczności podważające ustalenia raportu mogą tym samym być uznane za 

udowodnione, gdy zostaną oparte na przeprowadzonym przez organ postępowaniu 

wyjaśniającym, które wykaże ewentualne nieprawidłowości w odniesieniu do treści 

                                                                                                                                                                                     
i) obszary przylegające do jezior, j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, k) wody i obowiązujące dla 

nich cele środowiskowe. 3) rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do 

kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 u.u.i.ś., wynikające z: a) zasięgu oddziaływania – 

obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać, b) transgranicznego 

charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze, c) charakteru, wielkości, 

intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej 

oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania, d) prawdopodobieństwa oddziaływania, e) czasu 

trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania, f) powiązań z innymi przedsięwzięciami,  

w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których 

została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się 

realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą 

się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia –w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą 

prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem, g) możliwości ograniczenia 

oddziaływania. 
84

Por. art.97 ust.10 u.u.i.ś. 
85

Por. art.97 ust.11 u.u.i.ś. 
86

Por. art.97 ust 4–4c u.u.i.ś. 
87

 Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 30 maja 2016 r., II SA/Rz 1404/15, LEX nr 2097061. 
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przedłożonego przez inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 

2000. 

Regionalny dyrektor ochrony środowiska w oparciu o zgromadzone materiały,  

w szczególności zaś dostarczony mu raport oddziaływania na środowisko, przeprowadza 

postępowanie w sprawie oceny odziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. 

Głównym zaś celem prowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 pozostaje stwierdzenie przez generalnego dyrektora 

ochrony środowiska istnienia bądź nieistnienia znaczącego negatywnego oddziaływania na 

ten obszar realizacji planowanego przedsięwzięcia. Ustawodawca zdefiniował w art. 3 pkt 17 

u.u.i.ś termin "znaczące negatywne oddziaływanie na obszar Natura 2000" stwierdzając, że 

należy pod nim rozumieć oddziaływanie na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym  

w szczególności działania mogące pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk 

gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został on wyznaczony obszar Natura 2000 

lub wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został on wyznaczony, lub też 

pogorszyć jego integralność oraz jego powiązania z innymi obszarami Natura 2000. 

Jeszcze przed wydaniem postanowienia w przedmiocie uzgodnienia bądź odmowy 

uzgodnienia warunków realizacji danego przedsięwzięcia, regionalny dyrektor ochrony 

środowiska występuje do organu wydającego decyzję o warunkach zabudowy z wnioskiem 

dotyczącym zapewnienia możliwości udziału w toczącym się postępowaniu społeczeństwa, 

przedkładając równocześnie otrzymany od inwestora raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia 

na obszar Natura 2000
88

. To zatem wójt (burmistrz lub prezydent miasta) obowiązany jest do 

zapewnienia udziału społeczeństwa, a nadto do przyjmowania w tym zakresie zgłaszanych 

przez społeczeństwo uwag i wniosków. Może on również przeprowadzić rozprawę 

administracyjną, jeżeli uzna, że jest ona konieczna, przy czym obowiązany jest sporządzić  

z jej przeprowadzenia stosowny protokół
89

. Treść uwag i wniosków wraz z protokołem  

z rozprawy administracyjnej zostaje następnie przekazana regionalnemu dyrektorowi ochrony 

środowiska, który w toku prowadzonego postępowania dokonuje rozpatruje ich treść. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania, regionalny dyrektor ochrony środowiska 

wydaje postanowienie o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia, o ile z dokonanej 

oceny wynika, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie znacząco negatywnie 

oddziaływać na obszar Natura 2000. Drugim przypadkiem dopuszczającym wydanie 

postanowienia o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia jest sytuacja, w której co 

                                                           
88

Por. art.98 ust.4 u.u.i.ś. 
89

Por. art.98 ust.5 u.u.i.ś. 
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prawda może wystąpić znaczące negatywne oddziaływanie na środowisko, ale jednocześnie 

zachodzą przesłanki wskazane w art. 34 u.o.p. czyli za realizacją przedsięwzięcia 

przemawiają konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi  

o charakterze społecznym i gospodarczym, i nie istnieją rozwiązania alternatywne
90

. Jeżeli 

jednak regionalny dyrektor ochrony środowiska stwierdzi, iż wyżej wymienione przesłanki 

dla wydania pozytywnego rozstrzygnięcia nie zachodzą, wówczas ma on obowiązek wydania 

postanowienia w przedmiocie odmowy uzgodnienia warunków realizacji danego 

przedsięwzięcia
91

. Tym samym, stwierdzić należy, że postanowienia możliwe do wydania  

w konsekwencji przeprowadzonej oceny na obszar Natura 2000 noszą charakter związanych, 

bowiem tak ściśle określone przesłanki ich wydawania nie pozostawiają właściwemu 

regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska możliwości swobodnego decydowania  

w sprawie, redukując je tylko do oceny zaistniałych okoliczności stanu faktycznego czyli 

istnienia bądź nieistnienia znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000. 

W art. 99 u.u.i.ś wskazano na szczegółowe wymagania jakie powinno spełniać 

uzasadnienie postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia. I tak, 

niezależnie od wymagań określonych w k.p.a.zawarte w uzasadnieniu muszą zostać dwa 

rodzaje informacji, a to informacje o przeprowadzonym postępowaniu wymagającym udziału 

społeczeństwa oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 

uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z tym udziałem, a także informacje  

o sposobie oraz zakresie uwzględnienia ustaleń zawartych w raporcie o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Takie określenie treści uzasadnienia, jest wynikiem 

konieczności zapewnienia udziału społeczeństwa w ochronie środowiska, a także zapewnienia 

stronom postępowania w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 informacji na 

temat czynności podejmowanych w jego przebiegu przez organ administracyjny. 

W myśl art. 98 ust. 7 u.u.i.ś. postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków 

realizacji przedsięwzięcia winno być wydane przez regionalnego dyrektora ochrony 

środowiska w terminie 45 dni od dnia otrzymania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

obszar Natura 2000. Rozwiązanie przyjęte przez ustawodawcę nie przewiduje żadnych 

negatywnych następstw w przypadku niedochowania tego terminu przez organ 

administracyjny. Termin ma jedynie charakter instrukcyjny i jego przekroczenie nie stoi na 

przeszkodzie wydania postanowienia w przypadku jego przekroczenia. A zatem jedyną 

możliwością zdyscyplinowania organów administracji, podobnie jak w przypadku wydawania 

                                                           
90

Por. art.98 ust.2 u.u.i.ś. 
91

Por. art.98 ust.3 u.u.i.ś. 
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postanowień o konieczności lub braku konieczności przeprowadzania postępowania  

w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, pozostaje wniesienie 

na podstawie ogólnych przepisów k.p.a., zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie
92

. 

Wyłączona została możliwość wnoszenia zażaleń na postanowienia w sprawie uzgodnienia 

warunków realizacji przedsięwzięcia, a stroną tego postępowania administracyjnego jest 

jedynie inwestor ubiegający się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Dopuszczonym 

został jednak udział w tym postępowaniu organizacji ekologicznych na prawach 

przysługujących stronie
93

. W związku z powyższymstrony postępowania w przedmiocie 

wydania decyzji o warunkach zabudowy mogą zakwestionować prawidłowość 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 dopiero w odwołaniu od 

decyzji ustalającej warunki zabudowy dla planowanego przedsięwzięcia. Takie rozwiązanie 

nie zasługuje na aprobatę, bowiem skomplikowana i wymagająca wiedzy specjalistycznej 

materia objęta postepowaniem w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 może 

nastręczać poważnych problemów organom odwoławczym w formułowaniu prawidłowych 

rozstrzygnięć.  

W tym miejscu wskazać należy na brzmienie art. 100 u.u.i.ś. W myśl normy w nim 

zawartej organ wydający decyzję o warunkach zabudowy związany jest treścią postanowienia 

w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia tak pozytywnego, jak i 

negatywnego dla wnioskodawcy. Regulacja ta uwypukla zasadniczy wpływ postanowień 

regionalnego dyrektora ochrony środowiska na ostateczny kształt decyzji o warunkach 

zabudowy. Stwierdzić należy, że w przypadku wydania postanowienia uzgadniającego 

warunki realizacji przedsięwzięcia, przy równoczesnym uzyskaniu przez organ wydający 

decyzję o warunkach zabudowy innych prawem wymaganych uzgodnień  

i decyzji
94

, organ administracyjny zobowiązany jest wydać wnioskowaną decyzję  

o warunkach zabudowy dla planowanego przedsięwzięcia, o tyle w przypadku postanowienia 

odmawiającego uzgodnienia warunków realizacji tego przedsięwzięcia, zobowiązany jest 

wydać decyzję odmawiającą ich ustalenia. Jak wskazał bowiem NSA, regulacja art. 53 ust 4 

pkt 8 w związku z art. 60 ust. 1 u.p.z.p. nakładająca na organ administracyjny obowiązek 

uzyskania dla projektu decyzji o warunkach zabudowy uzgodnienia regionalnego dyrektora 

ochrony środowiska w odniesieniu do obszarów chronionych przepisami u.o.p. obejmuje 

również kwestie związane z wpływem realizacji planowanego przedsięwzięcia na obszary 

                                                           
92

 Por. art. 37 § 1 k.p.a. 
93

 Por. art. 98 ust. 7a w zw. z art. 44 u.u.i.ś. 
94

Por. art.60 ust.1 u.p.z.p. 
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Natura 2000
95

. Tym samym norma art. 100 u.u.i.ś. konstytuująca związanie organu 

wydającego decyzję w sprawie warunków zabudowy powinna znajdować również 

zastosowanie do regionalnego dyrektora ochrony środowiska uzgadniającego projekt tej 

decyzji w trybie art. 53 ust. 4 pkt 8u.p.z.p., skutkując niemożnością wydania przez niego 

postanowienia uzgadniającego lokalizację planowanego przedsięwzięcia, a w konsekwencji 

niemożność wydania decyzji o warunkach zabudowy przez właściwy organ administracyjny. 

Jak wynika z utrwalonego stanowiska sądów administracyjnych nieuzyskanie chociażby 

jednego z uzgodnień wymaganych zgodnie z art. 53 ust 4 u.p.z.p. skutkuje niemożnością 

wydania decyzji o warunkach zabudowy dla planowanego przedsięwzięcia
96

. Powyższe 

pozostaje również w zgodzie z ogólną zasadą k.p.a. dotyczącą związania organów 

administracji publicznej treścią postanowień przez nie wydanych
97

.  

Na negatywną ocenę zasługuje technika legislacyjna zastosowana w art. 101 ust. 4 

u.u.i.ś. Treść tego przepisu stanowi, iż w przypadku wynikającego z przeprowadzonej oceny 

oddziaływania na obszar Natura 2000 znaczącego negatywnego oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko oraz w przypadku niezachodzenia przesłanek wskazanych  

w art. 34 u.o.p., które dopuszczają pod pewnymi warunkami jego zachodzenie, organ 

wydający decyzję o warunkach zabudowy odmawia jej wydania. Tymczasem już w treści art. 

100 u.u.i.ś. sformułowana została norma związania organów administracji treścią 

postanowień w sprawie uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia, które – co do zasady – 

wydawane są po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 oraz przy 

uwzględnieniu przesłanek art. 34 u.o.p. Tym samym regulacja art. 101 ust. 4 u.u.i.ś. pozostaje 

zbędną a nawet mogącą wprowadzać problemy w stosowaniu prawa
98

. 

Organ administracyjny wydając decyzję o warunkach zabudowy umieszcza w jej 

treści warunki realizacji przedsięwzięcia określone w postanowieniu regionalnego dyrektora 

ochrony środowiska uzgadniającym jego realizację
99

. Może również nałożyć na inwestora 

obowiązek wykonania odpowiedniej kompensacji przyrodniczej
100

 a także dokonania działań 

                                                           
95

 Por. wyrok NSA z dnia 5 lipca 2016 r., II OSK 2559/14, LEX nr 2102204. 
96

 Por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 r., IV SA/Wa 497/16, LEX nr 2113668. 
97

 Por. art. 110 w zw. z art. 126 k.p.a. 
98

 Tak K. Gruszecki, Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko. Komentarz, wyd. II. Komentarz do art. 101, System 

Informacji Prawnej LEX 2013. 
99

Por. art.101 ust.1 u.u.i.ś. 
100

 Kompensacja przyrodnicza stosowana winna być wówczas, gdy z koniecznych przyczyn nadrzędnego 

interesu publicznego i wobec braku możliwości zastosowania rozwiązań alternatywnych zezwala się na 

realizację przedsięwzięcia, które może negatywnie wpłynąć na obszar Natura 2000. Winna ona być wówczas 

obligatoryjnym warunkiem wyrażenia zgody na realizację takiego przedsięwzięcia oraz wykonana powinna być 

przed dokonaniem jego realizacji. Program działań kompensacyjnych w odniesieniu do obszary Natura 2000  
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dla zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na obszar 

Natura 2000, jeśli uzasadnione jest to wynikami przeprowadzonej oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na ten obszar
101

. 

Przedstawione powyżej regulacje prawne, w świetle których organ administracyjny 

dokonuje analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, 

jakkolwiek najczęściej znajdujące zastosowanie na etapie wydawania decyzji o warunkach 

zabudowy dla farm fotowoltaicznych, nie są jednak jedynymi aktami prawnymi 

podlegającymi weryfikacji. Jak już wskazano, to położenie terenu będącego przedmiotem 

ustaleń w toczonym postępowaniu administracyjnym determinować będzie bowiem 

ostatecznie, które regulacje podlegać będą analizie. W tym miejscu przykładowo jedynie 

wskazać należy, że w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych ustawami uznawanymi 

za przepisy odrębne,w zakresie w jakimkształtują możliwość zabudowy, są w omawianym 

kontekście regulacje pr.wod.
102

, u.o.p.
103

, p.o.ś.
104

, u.d.p.
105

, pr.energ.
106

, u.o.g.r.l.
107

, oraz 

rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie 

określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze
108

, czy 

wreszcie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r.  

w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla 

zwierząt
109

.  

Ustalenia dokonywane przez organ administracji publicznej podczas analizy 

prowadzonej w postepowaniu w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięć 

stanowiących farmy fotowoltaiczne zamieszczone być muszą w treści projektu decyzji  

o warunkach zabudowy w sposób określony przepisami r.o.n.w.z.
110

  Wskazać również 

należy, że fakt analizowania przez organ administracyjny zgodności planowanego 

                                                                                                                                                                                     
musi zostać uzgodniony z Komisją Europejską, a miejsce wykonywania działań kompensacyjnych powinno  

w wyniku ich wykonania uzyskać walory pozwalające na jego zakwalifikowanie do sieci Natura 2000 oraz 

zostać do niej włączone. Tak P. Sosnowski [w:] J. Dziedzic-Bukowska, J. Jaworski, P. Sosnowski, Leksykon 

prawa budowlanego, planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, Warszawa 2016, s. 73. 
101

 Por. art. 101 ust. 3 pkt 1 i 2  u.u.i.ś. 
102

 Tak wyrok NSA w Warszawie z dnia 12 września 2018 r., II OSK 1443/18, LEX nr 2568813; wyrok WSA  

w Krakowie z dnia 13 września 2017 r., II SA/Kr 536/17, LEX nr 2370082. 
103

 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 2 lutego 2018 r., II OSK 796/17, LEX nr 2441203. 
104

 Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 29 maja 2017 r., II SA/Ol 75/17, LEX nr 2309396. 
105

 Wyrok WSA w Krakowie z dnia 29 listopada 2010 r., II SA/Kr 964/10, LEX nr 753715. 
106

 Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 31 maja 2016 r., II SA/Rz 1426/15, LEX nr 2057380. 
107

 Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 27 listopada 2009 r., II SA/Gl 593/09, LEX nr 587552. 
108

 Dz. U. Nr 52, poz. 315, por wyrok WSA w Krakowie z dnia 26 stycznia 2016 r., II SA/Kr 1444/15, LEX  

nr 1997946; wyrok NSA w Warszawie z dnia 18 grudnia 2012 r., II OSK 1518/11, LEX nr 1367308; wyrok 

WSA w Krakowie z dnia 13 września 2017 r., II SA/Kr 445/17, LEX nr 2371306. 
109

 Dz. U. Nr 158, poz. 1657. 
110

 Bliżej na temat treści projektu decyzji o warunkach zabudowy por. podrozdział 4.4. Sporządzenie projektu 

decyzji o warunkach zabudowy dla farmy fotowoltaicznej. 
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przedsięwzięcia, prowadzony pod kątem zgodności jego lokalizacji z porządkiem prawnym, 

nie zwalnia organu administracyjnego z obowiązku dokonania uzgodnień treści projektu 

decyzji o warunkach zabudowy
111

. 

                                                           
111

 Bliżej na temat dokonywanych przez organ administracyjny uzgodnień por. podrozdział 4.5. Uzgadnianie 

projektu decyzji o warunkach zabudowy dla farmy fotowoltaicznej. 
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4.4. Sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla farmy fotowoltaicznej 

 

Przepisy u.p.z.p. wprowadzają wymóg sporządzenia projektu decyzji o warunkach 

zabudowy przez osoby o stosownych kwalifikacjach, co tym samym stanowi modyfikację 

wymogów przewidzianych dla ogólnego postępowania administracyjnego prowadzonego  

w trybie k.p.a. Są nimi osoby uprawnione do sporządzania projektów planów 

zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, a także osoby wpisane na listę izby samorządu zawodowego architektów, 

posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

architektonicznej albo uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
1
. 

Wprowadzenie obowiązku przygotowania projektu decyzji o warunkach zabudowy 

przez osobę profesjonalnie przygotowaną do prac projektowych i planistycznych związanych 

z gospodarką przestrzenną, dysponującą fachową wiedzą z zakresu budownictwa oraz wiedzą 

urbanistyczną, architektoniczną i techniczną, zdaje się mieć podobne uzasadnienie jak 

konieczność dokonywania następnie jej uzgodnień z wyspecjalizowanymi w danych 

dziedzinach organami administracji publicznej, a więc zapewnienie zgodności z prawem 

lokalizacji planowanego przedsięwzięcia
2
. Powyższy wymóg stanowi tym samym kolejną 

gwarancję poszanowania oraz kształtowania ładu przestrzennego w oparciu o zasadę 

zrównoważonego rozwoju na obszarach pozbawionych planu miejscowego
3
. Wskazać należy, 

iż niedochowanie przez organ administracyjny obowiązku, co do zapewnienia sporządzenia 

projektu decyzji przez tak określoną osobę, stanowić będzie rażące naruszenie prawa i jako 

takie stanowić może w konsekwencji podstawę do wyeliminowania z obrotu prawnego 

decyzji o warunkach zabudowy wydanej z wykorzystaniem dotkniętego tą wadą projektu 

decyzji
4
. Skoro bowiem w trakcie postępowania uzgodnieniowego, właściwe organy 

administracji publicznej dokonują oceny zgodności z prawem powszechnie obowiązującym  

                                                           
1
 Por. art. 60 ust. 4 u.p.z.p. w zw. z art. 5 u.p.z.p. 

2
 Bliżej na temat uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy zob. podrozdział 4.5. Uzgadnianie projektu 

decyzji o warunkach zabudowy dla farmy fotowoltaicznej. 
3
 Wyrok NSA w z dnia 31 stycznia 2014 r., II OSK 2106/12, LEX nr 1444512; wyrok WSA w Rzeszowie  

z 4 lipca 2013 r., II SA/Rz 382/13, LEX nr 1343232; wyrok WSA w Poznaniu w z dnia 14 grudnia 2011 r.,  

IV SA/Po 673/11, LEX nr 1102781. 
4
 W orzecznictwie sądów administracyjnych dominuje pogląd, zgodnie z którym niedochowanie obowiązku 

sporządzenia projektu decyzji przez osobę wskazaną w art. 5 u.p.z.p., stanowiąc rażące naruszenie prawa, 

wypełnia tym samym dyspozycję art. 156 § 1 pkt. 2 k.p.a. (por. Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 

2016 r., IV SA/Po 87/16, LEX nr 2027433; wyrok WSA w Gliwicach z dnia 16 października 2014 r., II SA/Gl 

495/14, LEX nr 1647386; wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 4 lipca 2013 r., II SA/Rz 382/13, LEX nr 1343232). 
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w zakresie ich właściwości, przedstawionych w projekcie decyzji o warunkach zabudowy 

szczegółowych rozwiązań, zasadniczą kwestią pozostaje jego prawidłowe sporządzenie. 

Podstawową przesłanką weryfikacyjną w odniesieniu do kwalifikacji osoby sporządzającej 

projekt decyzji o warunkach zabudowypozostaje wpis na listę architektów
5
, jednakże szeroki 

krąg osób uprawnionych do sporządzania projektów aktów planistycznych zezwala również 

innym osobom legitymującym się stosownymi kwalifikacjami sporządzać projekt 

przedmiotowej decyzji
6
. Nie powinno ulegać wątpliwości, że wymóg posiadania stosownych 

uprawnień zawodowych powinien być spełniony i trwać w sposób nieprzerwany przez cały 

okres przygotowywania projektu decyzji o warunkach zabudowy
7
. W praktyce zaś oznacza to 

konieczność podpisania przez uprawnionąosobę projektu decyzji oraz załączenia do akt 

postępowania administracyjnego stosownego zaświadczenia potwierdzającego posiadanie 

uprawnień
8
. Zamieszczenie w aktach sprawy administracyjnej odpowiednich dokumentów  

potwierdzających kwalifikacje zawodowe może polegać również na podpisaniu projektu 

decyzji wraz z podaniem numeru posiadanych przez taką osobę uprawnień. Do projektu 

decyzji o warunkach zabudowy znajdują zastosowanie ogólne zasady odnośnie sporządzania 

dokumentów w pisemnej formie. Jak podniósł WSA w Bydgoszczy, podpis autora powinien 

                                                           
5
 Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), dalej jako u.s.z.a., izba architektów zrzesza osoby, 

które a) posiadają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 

pr.bud., b) posiadają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń 

lub uprawnienia w zakresie odpowiadającym zakresowi tej specjalności uzyskane przed dniem wejścia w życie 

ustawy pr.bud., c) są obywatelami państw członkowskich, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe do 

wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie architektury, odpowiadające 

wymaganiom określonym w pkt a) i b) oraz posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych. 

Wskazać należy, iż ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów 

regulowanych (Dz. U. poz. 768) w drodze art. 29 zlikwidowała samorząd zawodowy urbanistów. Wpłynęło to na 

konieczność zmiany art. 5 u.p.z.p., który w jego obecnym brzmieniu dopuszcza możliwość sporządzenia aktów 

planistycznych przez osoby legitymujące się uprawnieniami urbanistycznymi uzyskanymi na gruncie 

nieobowiązujących już ustaw: u.z.p.1994 oraz u.p.p.1984. 
6
W myśl art. 5 u.p.z.p., osoba mogąca sporządzić projekt decyzji o warunkach zabudowy musi legitymować się 

jednym z poniższych warunków: a) nabyły uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym na 

podstawieu.p.p.1984, b) nabyły uprawnienia urbanistyczne na podstawie art. 51 u.z.p.1994, c) mają kwalifikacje 

do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie u.s.z.a., d) 

posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie architektury, urbanistyki lub gospodarki 

przestrzennej, e) posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie innym niż określony wyżej oraz 

ukończyły studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki 

przestrzennej, f) są obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub Państwa 

Członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe do projektowania zagospodarowania przestrzeni 

i zagospodarowania przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej odpowiadające wymaganiom w zakresie 

uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych wskazanych w lit. d) lub e). 
7
 Tak J. Jaworski [w:] K. Buczyński i in., Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz. 

Komentarz do art. 60, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2014. 
8
 Por. wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2014 r., II SA/Bd 918/14, LEX nr 1613671; wyrok WSA  

w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2016 r., IV SA/Po 87/16, LEX nr 2027433; wyrok WSA w Poznaniu z dnia  

16 października 2013 r., IV SA/Po 405/13, LEX nr 1382953. 
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znajdować się zatem pod tekstem oświadczenia woli, co w przypadku dokumentów 

wielostronicowych oznacza konieczność złożenia podpisu co najmniej na ostatniej stronie, 

przy dodatkowym założeniu, że poszczególne strony dokumentu pozostawać będą ze sobą  

w związku logicznym pozwalającym stwierdzić zachowanie ciągłości logicznej tekstu 

oświadczenia
9
. 

Osoby uprawnione do przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy nie 

mogą być utożsamiane z organami właściwymi w sprawach ustalania warunków zabudowy. 

Fakt sporządzenia projektu decyzji przez osobę legitymującą się wiedzą profesjonalną  

w dziedzinie prac projektowych i planistycznych związanych z gospodarką przestrzenną nie 

zwalnia również organu właściwego do wydania decyzji o warunkach zabudowy od 

przeprowadzenia postępowania dowodowego dla wydania rozstrzygnięcia w sprawie
10

.  

Z żadnego przepisu u.p.z.p. nie wynika bowiem, aby osoba sporządzająca projekt decyzji  

o warunkach zabudowy miała zastępować organ administracji publicznej w jego prawem 

przypisanych zadaniach. Jak wskazano powyżej, ma ona tylko gwarantować poprawność 

merytorycznych ustaleń odnośnie warunków zabudowy dla planowanej inwestycji, podczas 

gdy ich ocena i wprowadzenie do obrotu prawnego w drodze wydanej decyzji 

administracyjnej należą do zakresu kompetencji organu właściwego w sprawie. Skoro 

jednakwyłącznymwarunkiem stawianym w odniesieniu do osób uprawnionych do 

sporządzenia projektu decyzji o warunkach zabudowy jest wymóg legitymowania się 

odpowiednia wiedzą fachową, tym samym stwierdzić należy, iż osoba taka może być 

równocześnie pracownikiem urzędu pełniącego funkcję zaplecza administracyjnego dla 

organu, jak i świadczyć usługi  

w oparciu o inną podstawę prawną
11

. Dodatkowo wskazać trzeba, że nie będą znajdywać do 

niej zastosowania przepisy o biegłych w postępowaniu administracyjnym, gdyż projekt 

decyzji nie może być traktowanym na równi z opinią biegłego sporządzaną w trybie k.p.a.
12

 

W konsekwencji, w odniesieniu do osoby sporządzającej projekt decyzji nie znajdą 

zastosowania ani przepisy dotyczące wyłączenia organu administracyjnego od załatwienia 

sprawy ani wyłączenia biegłego. 

                                                           
9
 Zob. wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2014 r., II SA/Bd 918/14, LEX nr 1613671. 

10
 Por. wyrok NSA z dnia 7 kwietnia 2009 r., II OSK 513/08, LEX nr 562896; wyrok NSA z dnia 15 kwietnia 

2014 r., II OSK 2796/12, LEX nr 1575584; wyrok WSA w Krakowie z dnia 10 stycznia 2013 r., II SA/Kr 

1361/12, LEX nr 1274519. 
11

 Por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 17 listopada 2009 r., II SA/Ol 882/09, LEX nr 531571 oraz 

Z. Niewiadomski (red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warszawa 2016, s. 493. 
12

 Wyrok WSA w Kielcach z dnia 22 czerwca 2010 r., II SA/Ke 287/10, LEX nr 643734. 
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Ustalenia poczynione przez organ administracji w odniesieniu do spełnienia 

przesłanek wydania decyzji o warunkach zabudowy powinny zostać zawarte w treści 

sporządzonego projektu decyzji
13

. Projekt decyzji powinien zaś zawierać wszelkie elementy  

i wytyczne dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu właściwe dla decyzji  

o warunkach zabudowy, które zostały wskazane w art. 54 u.p.z.p. oraz elementy właściwe 

zasadniczo wszystkim decyzjom administracyjnym czyli te określone w art. 107 k.p.a.
14

 

Przywołane przepisy podlegają interpretacji, stąd w procesie ich wykładni uwzględniać 

należy również brzmienie innych przepisów u.p.z.p., w szczególności zaś art. 52 i art. 56 

u.p.z.p., czyli odpowiednio wymagań stawianych przed inwestorem z uwagi na wnioskowy 

oraz związany charakter wydawanej decyzji o warunkach zabudowy. Tym samym zaś projekt 

decyzji o warunkach zabudowy nie może przewidywać nałożenia na inwestora obowiązków 

nieprzewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz modyfikujących 

treść wniosku inwestora.Wskazać również należy, że przekroczenie kompetencji  

w powyższym zakresie przez organ administracji publicznej powoduje wadliwość wydanego 

rozstrzygnięcia, a co za tym idzie, o ile zostanie ono zakwalifikowane jako istotne, mające 

wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, umożliwi jego eliminację w drodze nadzwyczajnego 

postępowania administracyjnego. 

Elementy wymagające określenia w projekcie decyzji o warunkach zabudowy opisane 

być powinny zgodnie z regulacjami wydanego na mocy upoważnienia ustawowego art. 67 

ust. 3 u.p.z.p. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy
15

. Analiza treści regulacji art. 54 u.p.z.p. 

oraz r.o.n.w.z. prowadzi zaś do wniosku, że decyzja o warunkach zabudowy składać się 

                                                           
13

 Bliżej na temat ustaleń dokonywanych przez organ podczas weryfikacji wniosku o wydanie decyzji  

o warunkach zabudowy por. podrozdział 4.3. Ustalenia organu w zakresie spełnienia przesłanek wydania decyzji  

o warunkach zabudowy dla farmy fotowoltaicznej. 
14

 Zgodnie z art. 54 pkt 1–3 u.p.z.p. w zw. z art. 64 ust. 1 u.p.z.p., decyzja o warunkach zabudowy określać 

powinna 1) rodzaj inwestycji; 2) warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy 

wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie: a) warunków i wymagań ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego, b) ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, c) obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,  

d) wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich, e) ochrony obiektów budowlanych na terenach 

górniczych; 3) linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali,  

z zastrzeżeniem art. 52 ust. 2 pkt 1. Elementami decyzji o warunkach zabudowy wymaganymi zgodnie z art. 107 

k.p.a. są: a) oznaczenie organu administracji publicznej; b) data wydania; c) oznaczenie strony lub stron; c) 

powołanie podstawy prawnej; d) rozstrzygnięcie; e) uzasadnienie faktyczne i prawne; f) pouczenie, czy  

i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się 

odwołania; g) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu 

upoważnionego do wydania decyzji, a jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego – 

kwalifikowany podpis elektroniczny. 
15

 Dz. U. Nr 164, poz. 1589, dalej jako r.o.n.w.z. 
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powinna z części opisowej i graficznej
16

. Podkreślenia wymaga, że przepisy powołanego 

rozporządzenia mają jedynie na celu ujednoliceniu oznaczeń i nazewnictwa stosowanych 

przez organ administracji publicznej przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i nie 

stanowią one tym samym samoistnej podstawy prawnej dla określenia konkretnych 

elementów decyzji administracyjnej. 

Pierwszym elementem jaki znaleźć się powinien w treści decyzji o warunkach 

zabudowy jest zatem określenie rodzaju inwestycji
17

.Poprzez to oznaczenie zdefiniowany 

pozostaje przedmiot rozstrzygnięcia, który jest na tyle istotny, że nie jest dopuszczalna jego 

zmiana w trybie art. 155 k.p.a., ponieważ prowadziłaby ona do zmiany tożsamości sprawy 

rozstrzygniętej decyzją o warunkach zabudowy
18

. Ustalenia w zakresie rodzaju inwestycji 

powinny być zaś zapisywane przy użyciu określeń wskazanych w § 2 pkt 1 r.o.n.w.z.,  

w szczególności przy pomocy następującego nazewnictwa, a to: zabudowa mieszkaniowa 

(jednorodzinna bądź wielorodzinna), zabudowa usługowa, zabudowa zagrodowa  

w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, zabudowa produkcyjna, cmentarze, 

drogi publiczne, drogi wewnętrzne, obiekty infrastruktury technicznej. W przypadku zatem, 

gdy rodzaj przedsięwzięcia nie może zostać zakwalifikowany do jednego z przywołanych 

powyżej rodzajów przedsięwzięć
19

, organ administracyjny powinien w sposób precyzyjny 

określić te cechy, które pozwolą na określenie jego przeznaczenia i właściwości
20

. Źródłem 

informacji odnośnie konkretnych parametrów inwestycji, którą inwestor zamierza 

lokalizować na danym terenie pozostaje dla organu administracji wniosek inwestora  

o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
21

. Jak bowiem słusznie podniósł NSA, prawidłowe 

wskazanie rodzaju decyzji w treści decyzji lokalizacyjnej ma na celu ochronę praw 

wszystkich uczestników wieloetapowego procesu budowlanego
22

. Zgodnie bowiem z art. 55 

w zw. z art. 64 u.p.z.p. postanowienia decyzji o warunkach zabudowy wiążą tak organ, który 

ją wydał, jak i organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę, a projekt budowlany musi 

być zgodny z jej postanowieniami, co wynika z art. 35 ust. 1 pkt 1 pr.bud. Określenie rodzaju 

inwestycji w treści decyzji o warunkach zabudowy obejmuje również dokładne określenie 

położenia terenu nią objętego, a nieprawidłowości w tym zakresie stanowią naruszenie  

                                                           
16

 Por. art. 54 pkt 3 u.p.z.p. oraz § 3 r.o.n.w.z. 
17

 Por. art. 54 pkt 1 u.p.z.p. 
18

 Tak wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 19 marca 2013r., II SA/Rz 1055/12, LEX nr 1328232. 
19

 Przykładowo taką inwestycją może być parking publiczny bądź basen. 
20

 Por. Z. Niewiadomski (red.) Planowanie…, s. 552. 
21

 Bliżej na temat treści wniosku o wydanie warunków zabudowy por. podrozdział 4.1. Wniosek o wydanie 

decyzji o warunkach zabudowy dla farmy fotowoltaicznej. 
22

 Por. wyrok NSA w Warszawie z dnia 29 listopada 2017r., II OSK 559/16, LEX nr 2468183. 
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art. 107 § 1 k.p.a. w zw. z art. 54 pkt 1 u.p.z.p. w zw. z art. 64 u.p.z.p. polegające na 

niewłaściwym określeniu rodzaju inwestycji
23

. 

Odnosząc powyższe rozważania odnośnie sposobu określenia rodzaju inwestycji, 

uwzględniając jednocześnie wyniki wykładni przeprowadzonej w ramach niniejszej 

pracy
24

,stwierdzić należy, że w treści projektu decyzji o warunkach zabudowy dla 

przedsięwzięcia będącego farmą fotowoltaiczną, rodzaj inwestycji określony powinien zostać 

jako urządzenie infrastruktury technicznej.  

Drugi element projektu decyzji o warunkach zabudowy to określenie warunków  

i szczegółowych zasad zagospodarowania ternu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów 

odrębnych, w szczególności zaś w odniesieniu dowarunków oraz wymagań ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej i komunikacji, a także wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich 

i ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych
25

. Wskazany powyżej katalog ma 

charakterotwarty, nie można zatema priori wykluczyć możliwości uwzględnienia w treści 

projektu decyzji również innego rodzaju warunków i szczegółowych zasad zagospodarowania 

terenu oraz jego zabudowy. Ustawodawca wyraźnie wyłączył jednak możliwość ich 

określania w przypadku, gdy nie wynikają one z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawnych. Naruszenia w powyższym zakresie powinny być tym samym uznane za podstawę 

dla stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy w trybie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. 

czyli z uwagi na wydanie decyzji administracyjnej bez podstawy prawnej lub  

z rażącym naruszeniem prawa. Oczywistym również być powinno, że nie wszystkie spośród 

wskazanych powyżej zakresów regulacji przepisów odrębnych będą każdorazowo 

rozstrzygane w treści konkretnej decyzji o warunkach zabudowy. Analiza uwarunkowań 

prawnych lokalizacji danego planowanego przedsięwzięcia oraz stanu faktycznego 

dokonywana jest bowiem przez organ administracyjny w toku danego postępowania 

administracyjnego
26

.Słusznym zdaje się być jednak postulat, aby w takiej sytuacji organ 

administracji publicznej, w osnowie decyzji administracyjnej czynił wskazanie o braku 

konieczności określania warunków i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego 

                                                           
23

 Por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 31 sierpnia 2016r., II SA/Po 486/16, LEX nr 2122973. 
24

 Por. podrozdział 3.5. Zakres pojęciowy terminu urządzenie infrastruktury technicznej. 
25

 Por. art. 54 pkt 2 lit. a–e u.p.z.p. 
26

 Por. art. 53 ust. 3 u.p.z.p. Przykładowo wskazać należy, że w przypadku lokalizacji przedsięwzięcia na terenie 

niebędącym terenem górniczym (por. art. 6 ust. 1 pkt 16 p.g.g.), czyli położonym z dala od zakładów 

górniczych, zatem nieobjętym przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego, 

nie będzie konieczne określanie w treści projektu decyzji o warunkach zabudowy warunków i szczegółowych 

zasad zagospodarowania ternu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów p.g.g. 
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zabudowy wynikających z odrębnych przepisów regulującychzakresy spośród tych 

wskazanych w art. 54 pkt 2 u.p.z.p., czyniąc to za pośrednictwem określenia „nie 

dotyczy”.Taka adnotacja będzie wówczas istotną informacją dla inwestora odnośnie 

uwarunkowań terenowych miejsca lokalizacji inwestycji.Nie wydaje się jednak 

uzasadnionym, aby kolejne zakresy, niewymienione wprost w treści art. 54 pkt 2 u.p.z.p., w 

przypadku zweryfikowanego przez organ administracyjny braku konieczności rozstrzygania 

w ich zakresie, również określane były w ten sposób w treści projektu decyzji
27

. Wskazać 

również należy, że  

w decyzji o warunkach zabudowy nie jest konieczne każdorazowe kształtowanie 

dodatkowych, nieprzewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawnych 

warunków i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy. Nie oznacza 

to jednak zwolnienia organu administracyjnego z obowiązku wskazania inwestorowi 

konkretnych ograniczeń w inwestowaniu na danym terenie, wynikających z odrębnych 

przepisów
28

. 

Literalne brzmienie art. 54 pkt 2 u.p.z.p. wskazuje, że wolą ustawodawcy jest, aby 

zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy formułowane były w sposób 

szczegółowy. W tym kontekście wskazać jednak należy, że stopień szczegółowości zarówno 

warunków, jak i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy powinien każdorazowo 

wynikać z treści przepisów odrębnych oraz stopnia szczegółowości wniosku inwestora.  

Jak wskazuje orzecznictwo NSAistotą decyzji o warunkach zabudowy pozostaje określenie, 

czy dane przedsięwzięcie jest możliwe do realizacji na danym terenie, w konsekwencji zaś 

parametry wskazywane w jej treści nie muszą być określane poprzez wskazywanie konkretnej 

liczby, a co za tym idzie, dopuszczalnym jest ichprecyzowanie jako przedziałów o ustalonej 

dolnej i górnej granicy
29

. 

Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego 

odzwierciedlane są poprzez określenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy 

                                                           
27

 W doktrynie prezentowany jest pogląd, że również zakresy regulacji wprost wskazane w treści art. 54 ust. 2 

u.p.z.p., w przypadku braku konieczności rozstrzygania w ich zakresie powinny być objęte zbiorczym 

określeniem, że planowana inwestycja pozostaje zgodna z przepisami odrębnymi. Autorka stoi jednak na 

stanowisku, że zakresy regulacji wskazane w art. 54 ust. 2 u.p.z.p., będąc zasadniczymi dla ochrony wartości 

planowania i zagospodarowania przestrzennego, a to ładu przestrzennego oraz zrównoważonego rozwoju, 

powinny zostać wymienione w treści decyzji o warunkach zabudowy. Stanowisko to uzasadnione jest również 

tym, że jakkolwiek katalog zakresów art. 52 ust. 2 u.p.z.p. jest katalogiem otwartym, to jednak wyróżnione  

w jego ramach zostały zakresy o szczególnym znaczeniu dla wskazanych wartości. Inaczej por. R. Robaszewska, 

M. Płoszka, D. Kałuża, Decyzja o warunkach zabudowy, Warszawa 2014, s. 289. 
28

 Por. np. wyrok WSA w Lublinie z dnia 12 kwietnia 2017r., II SA/Lu 27/17, LEX nr 2306967. 
29

 Por. wyrok NSA w Warszawie z dnia 21 października 2016 r. sygn. akt II OSK 91/15, LEX nr 2169210; 

wyrok NSA w Warszawie z dnia 9 stycznia 2019r., II OSK 379/18, LEX nr 2622867. 



365 
 

oraz zagospodarowania terenu, a w szczególności określenie linii zabudowy, wielkości 

powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu, w tym udziału 

powierzchni biologicznie czynnej, a także gabarytów i wysokości projektowanej zabudowy, 

w tym szerokości elewacji frontowej oraz geometrii dachu
30

. Wskazać należy, że  

w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia stanowiącego farmę fotowoltaiczną, która 

stanowi urządzenie infrastruktury technicznej zwolnionena podstawie art. 61 ust 3 u.p.z.p.  

z konieczności spełnienia zasady dobrego sąsiedztwa
31

, w toku prowadzonego postępowania 

nie jest konieczna do przeprowadzenia analiza urbanistyczno-architektoniczna w zakresie jej 

spełnienia
32

. Jednakże wskazana w art. 53 ust. 3 u.p.z.p. analiza dotycząca wynikających  

z przepisów odrębnych warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,  

a także stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym ma być lokalizowane 

przedsięwzięcie, powinna zostać przeprowadzona również w odniesieniu do elementów 

określonych w art. 61 ust. 1 pkt 3–5 u.p.z.p., a zatem w odniesieniu do stwierdzenia 

wystarczającego dla farmy fotowoltaicznej istniejącego bądź projektowanego uzbrojenia 

terenu, braku konieczności uzyskiwania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych  

i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo objęcia terenu jej lokalizacji zgodą uzyskaną przy 

sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc obowiązującą na podstawie art. 67 

u.z.p.1994 oraz zgodności lokalizacji z przepisami odrębnymi.Ustaleniaorganu 

administracyjnego w powyższym zakresie powinny zostać odzwierciedlone w treści projektu 

decyzji o warunkach zabudowy dla farmy fotowoltaicznej
33

, przy czym parametry powinny 

być określane w oparciu o dane wskazane we wniosku inwestora o wydanie decyzji  

o warunkach zabudowy. 

Dodatkowo§ 2 pkt 2 r.o.n.w.z., wskazuje, że ustalenia organu administracji  

w odniesieniu do funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu zapisywane być powinny  

w treści projektu decyzji poprzez określenie sposobu użytkowania obiektu budowlanego  

i sposobu zagospodarowania terenu. Równocześnie, art. 67 ust. 3 u.p.z.p. określając zakres 

delegacji ustawowej do wydania r.o.n.w.z., wskazuje na konieczność objęcia niąwymagań 

wynikających tak z art. 54 u.p.z.p., jak i z art. 61 ust. 1 u.p.z.p.Delegacja ustawowa nie 

upoważniania tym samym do określenia w drodze regulacji r.o.n.w.z. kolejnych elementów 

                                                           
30

 Por. § 2 pkt 3 r.o.n.w.z. 
31

 Bliżej na temat zasady dobrego sąsiedztwa por. podrozdział 3.2. Przesłanki wydania decyzji o warunkach 

zabudowy. 
32

 Por. podrozdział 4.3. Ustalenia organu w zakresie spełnienia przesłanek wydania decyzji o warunkach 

zabudowy dla farmy fotowoltaicznej.  
33

 Bliżej na temat analizy urbanistyczno-architektonicznej prowadzonej w odniesieniu do planowanego 

przedsięwzięcia stanowiącego farmę fotowoltaiczną por. tamże. 
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treści projektów decyzji o warunkach zabudowy. Konkludując, określenie funkcji zabudowy  

i zagospodarowania terenu nie zostało wskazane wśród elementów treści projektu decyzji  

o warunkach zabudowy wskazanych w art. 54 u.p.z.p. Skoro tak, regulację § 2 pkt 2 r.o.n.w.z. 

odczytywać należy, jako mającą na celu określenie oznaczeń i nazewnictwa, stosowanych  

w decyzjach o warunkach zabudowy dla inwestycji, których lokalizacja wymaga spełnienia 

zasady dobrego sąsiedztwa określonej w art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. Skoro jednak farmy 

fotowoltaiczne wyłączone zostały z konieczności spełnienia tej zasady, a przeprowadzana 

analiza nie weryfikuje jej spełnia, uzasadnionym zdaje się stwierdzenie braku konieczności 

umieszczania ustaleń dotyczących funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach 

o warunkach zabudowy wydawanych dla lokalizacji farm fotowoltaicznych.  

Za powyższym stanowiskiem zdaje się dodatkowo przemawiać wyraźne 

rozgraniczenie, jakie zachodzi pomiędzy zakresami znaczeniowymi pojęć rodzaj zabudowy 

oraz funkcja zabudowy, występującymi odpowiednio w §2 pkt 1 r.o.n.w.z. oraz § 2 pkt 2 

r.o.n.w.z. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym wskazano, że przypisywanie tym 

pojęciom identycznego znaczenia stanowi naruszenie zakazu stosowania wykładni 

synonimicznej, zgodnie z którym różnym zwrotom nie wolno nadawać tego samego 

znaczenia
34

.Zdaje się jednak, że można dopuścić możliwość wskazaniaw projekcie decyzji  

o warunkach zabudowy rodzaju funkcji oraz sposobu zagospodarowania terenu, jakimi 

charakteryzować się będzie dane przedsięwzięcie zgodnie z wnioskiem inwestora o wydanie 

decyzji w sprawie warunków zabudowy.Wówczas, takie określenie uznane powinno być 

jednak za część ustaleń dokonywanych przez organ administracyjny w zakresie rodzaju 

zabudowy, możeon bowiem zostać dokonany również poprzez zdefiniowanie przeznaczenia  

i właściwości planowanej inwestycji. 

Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu zapisywane zaś być 

powinny w projekcie decyzji o warunkach zabudowy poprzez nakazy, zakazy, dopuszczenia  

i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, wynikające z potrzeb ochrony środowiska,  

o których mowa w szczególności w art. 72 i 73 p.o.ś. oraz z obowiązujących ustaleń 

wprowadzonych w trybie art. 19 p.o.śplanów ochrony dla parków narodowych, rezerwatów 

przyrody i parków krajobrazowych, a także dla innych form ochrony przyrody, o których 

mowa w u.o.p.
35

 czyli tych wskazanych w art. 6 ust 1 pkt 4–10 u.o.p. W konsekwencji organ 

administracyjny zobowiązany jest przy dokonywaniu ustaleń w zakresie warunków  

i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy w zakresie ochrony 

                                                           
34

 Por. np. wyrok NSA w Warszawie z dnia 21 czerwca 2017 r., II OSK 2650/15, LEX nr 2446511.  
35

 Por. § 2 pkt 4 r.o.n.w.z. 
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środowiska, ustalić przede wszystkim stan faktyczny i prawny sprawy w oparciu o regulacje 

p.o.ś oraz u.o.p.Potrzeby ochrony środowiska wynikające z regulacji art. 72 p.o.ś. powinny 

być zwarte w projekcie decyzji o warunkach zabudowy poprzez zapewnienie warunków 

utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska,  

w szczególności zaś przez takie określenie nakazów, zakazów, dopuszczeni i ograniczeń, 

które gwarantować będzie: a) racjonalne wykorzystanie powierzchni ziemi i gospodarki 

gruntami; b) uwzględnienie występujących na danym terenie występowania złóż kopalin,  

a także potrzeb eksploatacji złóż; c) uwzględnienie potrzeb gospodarki wodnej, 

odprowadzania ścieków, gospodarki odpadami, systemów transportowych i komunikacji 

publicznej oraz potrzeb związanych z kształtowaniem zieleni; d) uwzględnienie konieczności 

ochrony wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem; e) zapewnianie ochrony walorów 

krajobrazowych środowiska i warunków klimatycznych; f) uwzględnianie wymagań 

koniecznych dla zapobiegania ruchom masowym ziemi oraz ich skutkom; g) uwzględnianie 

innych potrzeb ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami  

i polami elektromagnetycznymi; h) zachowanie proporcji lub przywrócenie równowagi 

przyrodniczej i prawidłowych warunków życia; i) odpowiednie zagospodarowanie terenów, 

o szczególnych uwarunkowaniach wynikających z działalności człowieka, klęsk żywiołowych 

oraz ruchów masowych ziemi. Ponadto, w myśl art. 73 p.o.ś., w decyzji o warunkach 

zabudowy uwzględnione powinny zostać w szczególności ograniczenia wynikające  

z: a) ustanowienia w trybie u.o.p. parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku 

krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, obszaru Natura 2000, zespołu 

przyrodniczo-krajobrazowego, użytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, 

pomników przyrody oraz ich otulin; b) utworzenia w trybie art. 135 p.o.ś. obszarów 

ograniczonego użytkowania lub stref przemysłowych utworzonych w drodze uchwały 

sejmiku województwa, wydanej w trybie art. 136a–136 d p.o.ś.; c) wyznaczenia obszarów 

cichych w aglomeracji oraz obszarów cichych poza aglomeracją w trybie art. 118 b p.o.ś;  

d) ustalenia w trybie art. 12–13 pr.wod., warunków korzystania z wód regionu wodnego  

i zlewni oraz ustanowienia zgodnie z art. 124 pr.wod. stref ochronnych ujęć wód, a także 

obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych utworzonych na podstawie art. 141  

ust. 1 pr.wod. 

Powyższe ustalenia powinny zatem znaleźć odzwierciedlenie w treści decyzji  

o warunkach zabudowy dla farmy fotowoltaicznej, które po przeprowadzeniu weryfikacji 

stanu faktycznego i prawnego na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego, 

powinny zostać zapisane jako stosowne nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia  
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w zagospodarowaniu terenu. Przykładowo wskazać można na następujące sposoby ich 

zapisywania, jako sformułowany zakaz naruszania przy realizacji farmy fotowoltaicznej 

istniejących rowów melioracyjnych zlokalizowanych na terenie objętym treścią wniosku  

o wydanie decyzji w sprawie warunków zabudowy, czy też konieczność realizowania farmy 

fotowoltaicznej w sposób nienaruszający istniejących korytarzy ekologicznych. 

W omawianym kontekście wspomnieć również warto o zasadniczo nieemisyjnym charakterze 

farm fotowoltaicznych
36

. 

Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej określane są poprzez ujęcie w treści decyzji o warunkach zabudowy nakazów, 

zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
37

. Dokonanie 

przez organ administracji publicznej stosowanych ustaleń w powyższym zakresie polega 

przede wszystkim na zbadaniu terenu lokalizacji inwestycji w świetle przepisów u.o.z.o.z. 

Zgodnie z art. 4 pkt 6 przywołanej ustawy, ochrona zabytków polegać może na 

podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu uwzględnianie 

zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a zatem również  

w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o warunkach zabudowy. Ponadto, za jedną  

z form ochrony zabytków zgodnie z art. 7 pkt 4 u.o.z.o.z. uznawana jest właśnie decyzja  

o warunkach zabudowy. Podobną regulację do tej wskazanej w art. 4 pkt 6 u.o.z.o.z. zawiera 

u.p.z.p.
38

wskazując, że w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się 

wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej.Zatem równieżlokalizowanie farmy fotowoltaicznej uwzględniać musipołożenie 

i charakter ewentualnych zabytków znajdujących się w okolicy umiejscowienia inwestycji. W 

zależności od konkretnego stanu faktycznego, wymagania w zakresie ochrony 

zabytkównajczęściej będą opisywane za pomocą ustanowienia zakazu niszczenia zabytku lub 

wskazania braku konieczności ustanawiania ochrony zabytku.  

Kolejnymi ustaleniami,które w zależności od konkretnego stanu faktycznego 

towarzyszącego planowanemu przedsięwzięciu uwzględniane są w treści decyzji o warunkach 

zabudowy, to ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury 

technicznej.Zapisywane są w szczególności poprzez określenie sposobu zaopatrzenia w wodę, 

energię elektryczną i cieplną, środki łączności, odprowadzania ścieków i gospodarowania 

odpadami, a także określenie dostępu do drogi publicznej oraz wymaganej ilości miejsc 

                                                           
36

 Więcej na ten temat zob. podrozdział 1.2. Inwestycja budowlana stanowiąca farmę fotowoltaiczną. 
37

 Por. § 2 pkt 5 r.o.n.w.z. 
38

 Por. art. 1 ust. 2 pkt 4 u.p.z.p. 
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parkingowych
39

.Ich odzwierciedlenie w treści projektu decyzji o warunkach zabudowy 

wydawanej dla farmy fotowoltaicznej, z uwagi na swoisty charakter tej inwestycji, 

przykładowo brak konieczności zapewnienia dla jej użytkowania dostępu do sieci 

wodociągowej czy sieci kanalizacyjnej, polega najczęściej na określeniu sposobu dostępu do 

drogi publicznej, wskazania sposobu gromadzenia i wywozu odpadów oraz podłączenia 

farmy fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej na warunkach określonych przez gestora 

takiej sieci.  

Projekt decyzji o warunkach zabudowy powinien również określać wymagania 

dotyczące ochrony interesów osób trzecich, którezapisuje się w szczególności poprzez 

określenie warunków ochrony przed pozbawieniem dostępu do drogi publicznej, określenie 

warunków ochrony przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 

elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, określenie warunków ochrony przed 

pozbawieniem dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 

określenie warunków ochrony przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, 

zakłócenia elektryczne i promieniowanie, a także określenie warunków ochrony przed 

zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby
40

. W kontekście powyższego, poczynić należy 

uwagę odnośnie charakteru prawnego decyzji o warunkach zabudowy, która nie rodzi po 

stronie inwestora prawa do terenu, stanowiąc jedynie określenie rodzaju i ogólnej 

charakterystyki inwestycji, jaka będzie mogła być zrealizowana na danym terenie na 

późniejszym etapie procesu budowlanego, po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę lub 

dokonania stosownego zgłoszenia. Tym samym zaś, postanowienia decyzji o warunkach 

zabudowy w zakresie ochrony interesów osób trzecich powinny zawierać jedynie informacje 

w zakresie działań niezbędnych dla ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich, nie mogą 

one tym samym zawierać nakazów kierowanych czy też upoważnień do podejmowania 

określonych działań
41

. Tym samym zaś, w decyzjach o warunkach zabudowy dla lokalizacji 

farm fotowoltaicznych, jak i wydawanych w odniesieniu do innego rodzaju przedsięwzięć, 

najczęstszym sposobem opisywania wymagań dla ochrony osób trzecich będzie wskazanie na 

konieczność sporządzenia projektu budowlanego w zgodzie z wymaganiami przewidzianymi 

pr.bud. oraz wskazanie, że projektowane zamierzenie nie może powodować ograniczeń dla 

osób trzecich w zakresie dostępu do dróg publicznych, pozbawiać je dostępu do infrastruktury 

oraz powodować uciążliwości w postaci immisji, a także utrudniać dostęp i korzystanie 

                                                           
39

 Por. § 2 pkt 6 r.o.n.w.z. 
40

 Por. § 2 pkt 7 r.o.n.w.z. 
41

 Zob. wyrok NSA w Warszawie z dnia 16 grudnia 2013r., II OSK 1800/12, LEX nr 1530681. 
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z nieruchomości sąsiednich, a zakres oddziaływania inwestycji nie powinien przekroczyć 

granic nieruchomości. 

Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy  

w zakresie ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych, regulowane przede 

wszystkim p.g.g.,które znaleźć się muszą w treści projektu decyzji o warunkach zabudowy, 

zgodnie z wytycznymi § 2 pkt 8 r.o.n.w.z.,powinnybyć opisywane poprzez wskazanie 

nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zagospodarowaniu tych terenów
42

. W ten sam 

sposób określane być powinny wymagania ochrony w odniesieniu doterenówlub obiektów 

budowlanych podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, w tym zaś 

narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz osuwania się mas ziemnych.Stwierdzić 

należy, że tak w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia stanowiącego farmę 

fotowoltaiczna, jak i innego rodzaju zamierzenia budowlanego, w zależności od konkretnego 

stanu faktycznego dokonywana będzie analiza jego uwarunkowań prawnych. Wskazanie zaś 

w treści decyzji o warunkach zabudowy konkretnych ograniczeń w inwestowaniu na danym 

terenie, które wynikają z ustaleń organu administracyjnego, powinno zostać odzwierciedlone 

w treści wydawanego rozstrzygnięcia w przedmiocie warunków zabudowy. 

Dodatkowo wskazać należy na zobowiązanie organu właściwego w przedmiocie 

wydania decyzji o warunkach zabudowy do uwzględnienia w jej treści warunków realizacji 

przedsięwzięcia określonych w postanowieniu regionalnego dyrektora ochrony środowiska 

uzgadniającym warunki jego realizacji
43

. Równocześnie wójt (burmistrz lub prezydent) może 

w decyzji o warunkach zabudowy nałożyć na inwestora obowiązek wykonania odpowiedniej 

kompensacji przyrodniczej
44

, a także dokonywania działań odpowiednich celem 

zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na obszar 

Natura 2000, o ile potrzeba takowa została stwierdzona w toku przeprowadzanej oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na ten obszar
45

. 

                                                           
42

 Por. art. 54 pkt 2e u.p.z.p. w zw. z § 2 pkt 8 r.o.n.w.z. 
43

 Por. art. 101 ust. 1 u.u.i.ś. 
44

 Kompensacja przyrodnicza stosowana winna być wówczas, gdy z koniecznych przyczyn nadrzędnego interesu 

publicznego i wobec braku możliwości zastosowania rozwiązań alternatywnych zezwala się na realizację 

przedsięwzięcia, które może negatywnie wpłynąć na obszar Natura 2000. Winna ona być wówczas 

obligatoryjnym warunkiem wyrażenia zgody na realizację takiego przedsięwzięcia oraz wykonana powinna być 

przed dokonaniem jego realizacji. Program działań kompensacyjnych w odniesieniu do obszary Natura 2000  

musi zostać uzgodniony z Komisją Europejską, a miejsce wykonywania działań kompensacyjnych powinno  

w wyniku ich wykonania uzyskać walory pozwalające na jego zakwalifikowanie do sieci Natura 2000 oraz 

zostać do niej włączone (por.P. Sosnowski [w:] J. Dziedzic-Bukowska, J. Jaworski, P. Sosnowski, Leksykon 

prawa budowlanego, planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, Warszawa 2016, s. 73). 
45

 Por. art. 101 ust. 3 pkt 1 i 2  u.u.i.ś. 
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Oprócz przedstawionych powyżej elementów części tekstowej projektu decyzji  

o warunkach zabudowy, zawierać ona musi również część graficzną. Stanowi ją aktualna 

kopia mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku aktualna kopia mapy katastralnej, przyjęte 

do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, obejmujące teren objęty treścią 

wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, w tym obszar oddziaływania 

inwestycji
46

. Dopuszczalne skale, w których sporządzone są mapy, to 1:500 lub 1:1000
47

. 

Na mapach zaznaczane są linie rozgraniczające teren inwestycji. 

Omawiając kwestie związane z treścią projektu decyzji o warunkach zabudowy nie 

sposób pominąć problematyki opłaty planistycznej. W orzecznictwie sądów 

administracyjnych zarysował się problem na tle interpretacji przepisów o opłacie 

planistycznej, w kontekście możliwość jej ustalenia w decyzji o warunkach zabudowy.   

Jak stanowi art. 63 ust. 3 u.p.z.p., jeżeli decyzja o warunkach zabudowy wywołuje skutki,  

o których mowa w art. 36 u.p.z.p., przepisy art. 36 oraz art. 37 u.p.z.p. stosuje się 

odpowiednio, przy czym koszty realizacji roszczeń, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 3 

u.p.z.p., ponosi inwestor po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę
48

. 

Jakkolwiek literalnebrzmienie regulacji art. 63 ust. 3 u.p.z.p. nie rodzi zasadniczych 

wątpliwości interpretacyjnych, wskazując na wolę ustawodawcy odnośnie pobierania opłaty 

planistycznej lub realizacji roszczeń odszkodowawczych zarówno w sytuacjach 

spowodowanych uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak  

i spowodowanych wydaniem decyzji o warunkach zabudowy, to jednak wskazać należy, że 

żaden z przepisów u.p.z.p. nie zawiera podstawy prawnej, która upoważniałyby czy to radę 

gminy, czy to wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do ustalenia stawki procentowej opłaty  

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wydaniem decyzji o warunkach 

zabudowy. Jak wskazał NSA, odpowiednie stosowanie przepisów art. 36 i art. 37 u.p.z.p. do 

wydawanych decyzji o warunkach zabudowy,prowadzić powinno do wyłączenia stosowania 

tych przepisów z uwagi na brak podstaw prawnych zarówno do uchwalania stawek 

procentowych opłat planistycznych przez radę gminy w odrębnej uchwale, jak i do naliczania 

takiej opłaty przez organ wykonawczy gminy, zaś odesłanie zamieszczone w art. 63 ust. 3 

u.p.z.p. uznać należy za przepis blankietowy legislacyjnie wadliwy, który nie może być 

                                                           
46

 Por. art. 54 pkt 3 u.p.z.p. w zw. z art. 52 ust. 2 pkt 1 u.p.z.p. 
47

W projekcie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji liniowych zamieszczona może zostać również 

mapa sporządzona w skali 1:2000.  
48

 Bliżej na temat istoty opłat planistycznych, sposobu ich kalkulacji oraz trybu ich pobierania por. podrozdział 

2.4.1. Ogólne regulacje w zakresie planowania przestrzennego w Polsce. 
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stosowany
49

. W literaturze przedmiotu spotkać jednak można odmienne stanowisko, zgodnie 

z którym odpowiednie stosowanie art. 36 i 37 u.p.z.p. umożliwia organowi wykonawczemu 

gminy określenie stawki procentowej opłaty planistycznej w treści decyzji o warunkach 

zabudowy
50

. 

Jak już wskazano, decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie 

narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Stanowi jedynie rodzaj ogólnej 

informacji o możliwym sposobie zagospodarowania konkretnej nieruchomości, wiążąc jednak 

inwestora oraz organy wydające kolejne decyzje administracyjne w procesie budowlanym. 

Samo jej wydanie w żaden sposób nie przesądza, czy inwestycja w ogóle powstanie oraz jaki 

będzie jej ostateczny kształt
51

. Powyższe stwierdzenia uznane być mogą za istotę charakteru 

prawnego decyzji o warunkach zabudowy. Zdaje się, że właśnie celem podkreślenia tej istoty, 

ustawodawca zdecydował, że w treści każdej decyzji o warunkach zabudowy należy również 

zamieścić stosowną informację, że nie rodzi ona praw terenu oraz nie narusza prawa 

własności osób trzecich
52

. 

W treści decyzji o warunkach zabudowy nie jest konieczne umieszczanie informacji  

o terminie jej ważności, bowiem decyzja ta jest bezterminowa. Nie oznacza to jednak, że nie 

może ona utracić ważności. Jak stanowi art. 65 ust. 1 u.p.z.p., organ wykonawczy gminy 

obowiązany jest do stwierdzenia jej wygaśnięcia w drodze decyzji administracyjnej,  

w przypadku gdy inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę w odniesieniu do terenu 

objętego rozstrzygnięciem decyzji o warunkach zabudowy, bądź dla tego terenu uchwalony 

został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia są inne niż  

w wydanej decyzji. Jeżeli jednak inwestor uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę  

w oparciu o wydaną decyzję o warunkach zabudowy, wówczas nie dojdzie do stwierdzenia jej 

wygaśnięcia z uwagi na uchwalenie planu miejscowego sprzecznego z postanowieniami 

decyzji
53

. 

                                                           
49

 Por. wyrok NSA w Warszawie z dnia 6 marca 2008 r., II OSK 1887/07, LEX nr 464945; wyrok NSA  

w Warszawie z dnia 7 grudnia 2011 r., II OSK 1810/10, LEX nr 1152056. 
50

 Tak Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kruś, Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2012, s. 240. 
51

 Por. Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 6 września 2017r., II SA/Po 375/17, LEX nr 2444456. 
52

 Por. art. 63 ust. 2 u.p.z.p. 
53

 Por. art. 65 ust. 2 u.p.z.p. 
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4.5. Uzgadnianie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla farmy fotowoltaicznej 

 

Organ właściwy do wydania decyzji w przedmiocie warunków zabudowy dla 

planowanego przedsięwzięcia, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego 

zobowiązany
1
 jest do uzyskania szeregu uzgodnień. Ich zakres ukształtowany jest poprzez 

kilka odesłań wewnątrzustawowych, jak i wykraczających poza ramy u.p.z.p.  

I tak, w pierwszej kolejności wskazać należy na treść art. 60 ust 1 u.p.z.p. in fine, 

nakazującą organowi wykonawczemu gminy dokonać uzgodnień wydania decyzji z organami 

wskazanymi w art. 53 ust. 4 u.p.z.p., a także uzyskać uzgodnienia i decyzje wskazane  

w przepisach odrębnych
2
. Zgodnie zaś z treścią art. 64 ust. 1 u.p.z.p., odpowiednie 

zastosowanie do decyzji o warunkach zabudowy znajdują przepisy art. 53 ust. 3–5a dotyczące 

decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Równocześnie, w myśl art. 60 ust. 1a u.p.z.p. 

do decyzji o warunkach zabudowy stosuje się art. 53 ust. 5b, który wyłącza konieczność 

uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska projektu decyzji o warunkach 

zabudowy w przypadku uzyskania na wcześniejszym etapie procesu budowlanego decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji, która była z nim uzgadniana 

oraz art. 53 ust. i 5c u.p.z.p., stanowiący, że niewyrażenie stanowiska przez regionalnego 

dyrektora ochrony środowiska w przypadku jej uzgadniania w trybie art. 53 ust. 4 u.p.z.p.  

w terminie 21 dni od jej doręczenia traktować należy jako uzgodnienie decyzji. W tym 

miejscu podnieść należy, iż technika legislacyjna tworząca tak nieprzejrzystą sieć odesłań 

pomiędzy przepisami mającymi zastosowanie zarówno do postepowania w sprawie 

wydawania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego oraz o warunkach 

zabudowy, nie zasługuje na pozytywną ocenę. 

Celem wprowadzenia trybu uzgodnień do postępowania o wydanie decyzji  

o warunkach zabudowy jest zapewnienie udziału w nim podmiotów wyspecjalizowanych  

w zakresie poszczególnych specjalistycznych dziedzin, w ramach których dane uzgodnienie 

następuje. Wskazać należy, że organ uzgadniający, dokonując oceny zgodności planowanej 

inwestycji w zakresie przysługujących mu kompetencji, nie może przekroczyć ustawowo 

określonego zakresu powszechnie obowiązującego materialnego prawa administracyjnego 

regulującego jego właściwość
3
. Zaznaczenia przy tym wymaga, że rozwiązanie to uznać 

należy za jak najbardziej uzasadnione, a to dlatego, iżdecyzja o warunkach 

                                                           
1
 Zob. wyrok WSA w Szczecinie z dnia 4 października 2012 r., II SA/Sz 713/12, LEX nr 1241439; wyrok WSA 

w Krakowie z dnia 8 września 2008 r., II SA/Kr 219/07, LEX nr 557055. 
2
 Por. np. art. 66 ust. 2 u.o.p., art. 87 ust. 5 u.p.l. oraz art. 5 ust. 2 u.b.h.o.z. 

3
 Por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2010 r., IV SA/Wa 973/10, LEX nr 759087. 
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zabudowywydawana w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego musi – co do zasady – stanowić rozstrzygnięcie ustalające 

możliwość lokalizacji danego planowanego przedsięwzięcia przy uwzględnieniu przepisów 

prawa powszechnie obowiązującego w zakresie zagospodarowania przestrzennego. 

Równocześnie wskazać należy na ograniczenia, jakim ulegają uprawnienia decyzyjne organu 

wykonawczego gminy prowadzącego postępowanie główne w sprawie decyzji o warunkach 

zabudowy. Właśnie z uwagi na przysługujące gminie władztwo planistyczne stwierdzić 

należy, że stosowanie wykładni rozszerzającej przy interpretowaniu uprawnień organów 

dokonujących uzgodnień nie powinno mieć miejsca. Uzgodnienia dotyczyć powinny wobec 

tego oceny planowanego przedsięwzięcia, dokonywanej w ramach kompetencji, właściwości 

rzeczowej uzgadniającego organu administracyjnego
4
. 

Wszystkie uzgodnienia konieczne do uzyskania w toku postępowania w sprawie 

decyzji o warunkach zabudowy dokonywane są w trybie regulacji art. 106 k.p.a. kształtującej 

ogólne ramy dla postępowań administracyjnych, w których wydanie decyzji rozstrzygającej 

co do istoty sprawy poprzedzone być musi uzyskaniem stanowiska innego organu 

administracji publicznej
5
. A zatem organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania 

decyzji o warunkach zabudowy, celem zainicjowania postępowania uzgodnieniowego, 

zobowiązany jest wystąpić do właściwego organu o dokonanie uzgodnienia, zawiadamiając  

o tym równocześnie strony toczącego się postępowania administracyjnego
6
. Strony 

postępowania administracyjnego to również strony postępowania uzgodnieniowego, co nie 

oznacza jednak, że stronami w postepowaniu uzgodnieniowym nie mogą być również inne 

podmioty. Organy uzgodnieniowe nie są zatem zwolnione z samodzielnych ustaleń 

legitymacji strony
7
. Organ uzgadniający, jak każdy organ administracji publicznej, jest 

bowiem obowiązany do ustalenia całokształtu stanu faktycznego i prawnego danej sprawy 

stanowiącej przedmiot toczącego się przed nim postępowania administracyjnego, a co za tym 

idzie, w razie stwierdzenia potrzeby uzyskania dodatkowych informacji koniecznych dla jej 

prawidłowego rozstrzygnięcia, możliwym jest przeprowadzenie w toku prowadzonego 

postępowania również postępowania wyjaśniającego
8
. Dotyczy to także weryfikacji kręgu 

stron postępowania administracyjnego prowadzonego przez ten organ, a w konsekwencji 

                                                           
4
 Por. wyrok NSA z dnia 23 marca 2012 r., II  OSK 33/11, LEX nr 1420328; wyrok WSA w Olsztynie z dnia  

23 lutego 2016 r., II SA/Ol 29/16, LEX nr 2011141. 
5
 Por. art. 106 § 1 k.p.a. oraz Por. K. Marut, Prawo lotnicze. Komentarz. Komentarz do art. 87 Wolters Kluwer, 

2016. 
6
 Por. art. 106 § 2 k.p.a. 

7
 wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 września 2008 r., IV SA/Wa 896/08, LEX nr 560161. 

8
 Por. art. 106 § 4 k.p.a. 
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zapewnienia stronom możliwości czynnego w nim udziału. Jak bowiem słusznie wskazał 

NSA, pomimo faktu, że postępowanie uzgodnieniowe prowadzone na podstawie art. 106 

k.p.a., posiada charakter wyłącznie pomocniczy w sprawie załatwianej w formie decyzji 

administracyjnej przez inny organ, jest postępowaniem autonomicznym w odniesieniu do  

tzw. postępowania głównego
9
. Tym samym, to na organie prowadzącym postępowanie 

uzgodnieniowe ciąży obowiązek zapewnienia stronom tego postępowania czynnego w nim 

udziału. Pozbawienie zaś strony postępowania głównego, która jest również stroną 

postępowania uzgodnieniowego, możliwości czynnego udziału w postępowaniu 

uzgodnieniowym, stanowić może podstawę do złożenia przez nią wniosku o wznowienie 

postępowania uzgodnieniowego. 

Przedmiot postępowania wyjaśniającego, może dotyczyć również innych informacji  

w zakresie materiału dowodowego koniecznych organowi administracyjnemu do zajęcia 

stanowiska. W tym celu może on występować do innych organów o udzielenie informacji lub 

też o opinie do podległych mu jednostek urzędu. Takie postępowania nie stanowi naruszenia 

prawa ale równocześnie nie może być poddane rygorom prawnym ani wywoływać skutków 

właściwych dla postępowania uzgodnieniowego prowadzonego w trybie art. 53 ust. 4 w zw.  

z art. 60 ust. 1 u.p.z.p.
10

 

Wskazać należy, że żaden z przepisów u.p.z.p. nie formułuje expressis verbis 

konieczności przedkładania przez organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania 

decyzji o warunkach zabudowy projektu decyzji wraz załącznikami celem zainicjowania 

postępowania zmierzającego do dokonania jej uzgodnienia. Również nieokreślonym 

pozostaje konkretny moment, w jakim uzgodnienie ma być dokonane. Kwestia ta została 

jednak rozstrzygnięta zarówno przez doktrynę, jak i orzecznictwo sądów administracyjnych. 

Obecnie nie powinno już budzić wątpliwości, że przedmiotem postępowania 

uzgodnieniowego pozostaje projekt decyzji o warunkach zabudowy wraz z załącznikami,  

w kształcie jaki organ właściwy do jej wydania przewiduje dla wprowadzenia jej do porządku 

prawnego
11

. W tym kontekście warto również wskazać na niemożność dokonywania przez 

                                                           
9
 Zob. wyrok NSA z dnia 10 listopada 2015 r., II OSK 539/14, LEX nr 1990854; wyrok WSA we Wrocławiu  

z dnia 3 listopada 2011 r., II SA/Wr 581/11, LEX nr 1153697; wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 19 stycznia 

2011 r., II SA/Rz 740/10, LEX nr 754679. 
10

 Por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 12 maja 2009 r., II SA/Kr 348/09, LEX nr 562859. 
11

 Por. wyrok NSA z dnia 16 lutego 2016 r., II OSK 1489/14, LEX nr 2066658; wyrok WSA w Bydgoszczy  

z dnia 4 sierpnia 2015 r., II SA/Bd 350/15, LEX nr 1852080; wyrok NSA z dnia 26 sierpnia 2010 r., II OSK 

1278/09, LEX nr 746441; wyrok WSA w Warszawie z dnia 2 lipca 2007 r., IV SA/Wa 769/07, LEX nr 364781; 

wyrok WSA w Poznaniu z dnia 16 stycznia 2008 r., II SA/Po 393/07, LEX nr 493252; wyrok WSA w Krakowie 

z dnia 21 lipca 2008 r., II SA/Kr 622/06, LEX nr 499837; wyrok WSA w Krakowie z dnia 8 września 2008 r.,  

II SA/Kr 219/07, LEX nr 557055; wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 września 2008 r., IV SA/Wa 976/08, 

LEX nr 517962; wyrok WSA w Warszawie z dnia 1 grudnia 2009 r., IV SA/Wa 1023/09, LEX nr 583417; 
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organ uzgadniający bezpośredniej ingerencji w treść przedstawionego mu do uzgodnienia 

projektu decyzji o warunkach zabudowy
12

. Jeżeli bowiem przedłożony organowi 

uzgadniającemu projekt decyzji wraz z załącznikami sporządzony został w sposób 

prawidłowy oraz jest on kompletny
13

, organ ten jest zobowiązany do zajęcia stanowiska  

w przedmiocie uzgodnienia
14

. 

Sporządzony projekt decyzji o warunkach zabudowy stanowi podstawowy dokument 

podlegający ocenie dokonywanej przez organy właściwe dla jej uzgodnień. Poprzez pojęcie 

uzgodnienia rozumieć zaś należy wiążącą formę współdziałania pomiędzy organami 

administracji publicznej stanowiącą wyrażenie zgody przez organ uzgadniający na konkretne 

rozstrzygnięcia projektowane w sprawie przez organ właściwy rzeczowo i miejscowo
15

. 

Wskazać należy, iż formą przewidzianą przez art. 106 § 5 k.p.a. dla tej zgody jest w forma 

postanowienia. Ogólna zasada k.p.a., w myśl której na stanowiska organów administracji 

publicznej wyrażane w drodze postanowienia, stronom tegoż postępowania służy zażalenia, 

została zmodyfikowana treścią art. 53 ust. 5 w zw. z art. 64 ust. 1 u.p.z.p., poprzez przyznanie 

tego prawa jedynie inwestorowi
16

. Strony postępowania administracyjnego w sprawie 

wydania decyzji o warunkach zabudowy zostały wobec powyższego wprost pozbawione 

uprawnienia do złożenia zażalenia na postanowienia w przedmiocie uzgodnień projektowanej 

decyzji o warunkach zabudowy. Fakt niemożności wniesienia zażalenia na postanowienie 

uzgodnieniowe przez pozostałe strony postępowania administracyjnego nie wpływa jednak w 

żaden sposób na obowiązek organów administracyjnych dotyczący zawiadamiania ich o 

czynnościach dokonywanych w tym postępowaniu. Dotyczy to w szczególności faktu 

wydania stosownego postanowienia w przedmiocie uzgodnienia. Jak zostało przyjęte  

w judykaturze, postanowienie wydane przez organ współdziałający wchodzi do obrotu 

prawnego zarówno wówczas, gdy jego doręczenia dokonuje ten organ, jak i wówczas, gdy 

                                                                                                                                                                                     
wyrok WSA w Białymstoku z dnia 28 czerwca 2011 r., II SA/Bk 823/10, LEX nr 852467; wyrok WSA  

w Szczecinie z dnia 29 maja 2013 r., II SA/Sz 318/13, LEX nr 1329516 (szerzej na temat projektu decyzji zob. 

podrozdział 4.4. Sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla farmy fotowoltaicznej. 
12

 Por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 grudnia 2016 r., IV SA/Wa 1858/16, LEX nr 2271293; wyrok WSA 

w Warszawie z dnia 19 listopada 2013 r., IV SA/Wa 2056/13, LEX nr 1616760; wyrok WSA w Bydgoszczy  

z dnia 13 grudnia 2007 r., II SA/Bd 742/07, LEX nr 489196; wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 września 2008 

r., IV SA/Wa 952/08, LEX nr 517964; wyrok WSA w Warszawie z dnia 31 października 2008 r., IV SA/Wa 

1225/08, LEX nr 528337. 
13

 Por. art. 54 u.p.z.p. w zw. z art. 64 ust.1 u.p.z.p., który określa elementy decyzji o warunkach zabudowy.  
14

 Zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 31 października 2008 r., IV SA/Wa 1225/08, LEX nr 528337; wyrok 

WSA w Warszawie z dnia 21 września 2012 r., IV SA/Wa 921/12, LEX nr 1273035. 
15

 Zob. wyrok NSA z dnia 21 października 2015 r., III CSK 456/14, LEX nr 1929875; wyrok WSA  

w Warszawie z dnia 4 lutego 2005 r., IV SA/Wa 578/04, LEX nr 165035; wyrok WSA w Krakowie z dnia 12 

sierpnia 2016 r., II SAB/Kr 93/16, LEX nr 2105466; wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 r., IV 

SA/Wa 497/16, LEX nr 2113668. 
16

 Por. art. 106 § 5 k.p.a. w zw. z art. 53 ust. 5 w zw. z art. 64 ust. 1 u.p.z.p. 

https://sip.lex.pl/#/orzeczenie/521423212/1/ii-sa-sz-318-13-uzgodnienia-w-sprawie-wydania-decyzji-o-warunkach-zabudowy-wyrok-wojewodzkiego...?cm=URELATIONS
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doręczenia postanowienia nie dokonał organ współdziałający, lecz organ prowadzący 

postępowanie w sprawie głównej
17

. Wskazać należy, że organ prowadzący postępowanie 

główne uprawnionym jest do wydania decyzji o warunkach zabudowy dopiero po 

zakończeniu wszystkich koniecznych postępowań uzgodnieniowych, co powinno być 

rozumiane jako uzyskanie przymiotu ostateczności przez wszystkie postanowienia wydane 

przez współdziałające organy administracji publicznej
18

. 

W tym miejscu, słusznym zdaje się podniesienie kwestii możliwości wzruszenia 

wydawanych w trybie art. 53 ust. 4 w zw. z art. 60 ust. 1 u.p.z.p. postanowień organów 

uzgadniających. Podstawowym zagadnieniem związanym z tą problematyką pozostaje 

określenie charakteru postępowań administracyjnych toczonych przed tymi organami.  

W orzecznictwie sądów administracyjnych panuje rozbieżność w tym zakresie. Dominującym 

poglądem zdaje się być przypisywanie postępowaniu uzgodnieniowemu charakteru 

akcesoryjnego względem postępowania głównego, jakim jest postępowanie administracyjne 

w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. Traktowane jest ono jako pomocnicze 

stadium postępowania głównego dotyczące zakresu, który już wcześniej został określony  

w toczącym się postępowaniu głównym. Stanowić ma ono zatem tylko stanowisko  

w sprawie administracyjnej, która już zawisła przed innym organem administracyjnym
19

. 

Stanowisko, jakie w formie postanowienia zajmuje organ dokonujący uzgodnienia, nie 

rozstrzyga bowiem o istocie sprawy ani nie kończy jej w instancji administracyjnej.  

Jego wzruszenie możliwe jest zatem w toku postępowania odwoławczego od decyzji  

o warunkach zabudowy. W konsekwencji takiego ujęcia postępowania uzgodnieniowego 

zakres oceny zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego jakiej dokonuje 

organ uzgodnieniowy, obejmuje samą treść decyzji administracyjnej planowanej do wydania 

przez organ prowadzący postępowanie główne, wyłączając równocześnie możliwość 

jakiegokolwiek wpływu tego organu na sposób prowadzenia postępowania głównego. 

Natomiast zgodnie z innym poglądem, skoro postanowienie uzgodnieniowe w sprawie 

projektu decyzji o warunkach zabudowy może być przedmiotem zażalenia, a w konsekwencji 

także postępowania sądowoadministracyjnego
20

, nosi ono charakter odrębnego postępowania 

                                                           
17

 Zob. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 2 września 2010 r., II SA/Ol 712/10 , LEX nr 951654; wyrok NSA  

z dnia 7 czerwca 2006 r., II OSK 902/05, LEX nr 267173. 
18

 Por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 12 marca 2014 r., LEX nr 1444040; wyrok WSA w Gdańsku z dnia 14 

listopada 2012 r., II SA/Gd 99/12,  LEX nr 1248831; wyrok NSA z dnia 4 października 2012 r., LEX  

nr 1234108; wyrok NSA w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2013 r., II OSK 2439/11, LEX nr 1602103. 
19

 Zob. wyrok NSA  z dnia 26 sierpnia 2010 r., II OSK 1278/09, LEX nr 746441; wyrok NSA w Warszawie  

z dnia 16 lutego 2016 r.; II OSK 1489/14, LEX nr 2066658. 
20

 Por. art. 3 § 2 pkt 2 p.p.s.a. 

https://sip.lex.pl/#/orzeczenie/521342527/1/ii-sa-gd-99-12-dokonanie-uzgodnien-z-wojewodzkim-konserwatorem-zabytkow-przed-wydaniem-decyzji-o...?cm=RELATIONS
https://sip.lex.pl/#/orzeczenie/521695799/1/ii-osk-2439-11-wyrok-naczelnego-sadu-administracyjnego-w-warszawie?cm=RELATIONS
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administracyjnego
21

 i nie może podlegać kontroli ani organu odwoławczego, ani sądu 

administracyjnego w postępowaniu toczonym w skutek zaskarżenia decyzji o warunkach 

zabudowy. Weryfikacja zaś poprawności jego wydania, może następować jedynie w drodze 

zastosowania przepisu art. 145 k.p.a., czyli w toku postępowania wznowieniowego.  

Jak zostało wskazane przez NSA, poprzez takie, a nie inne sformułowanie art. 53 ust. 5 

u.p.z.p. przyznające expressis verbis uprawnienie do wniesienia zażalenia jedynie 

inwestorowi, będącemu inicjatorem postępowania głównego toczącego się w sprawie 

wydania decyzji o warunkach zabudowy dla planowanego przedsięwzięcia, ustawodawca 

dokonał świadomego i celowego pozbawienia pozostałych stron postępowania możliwości 

zaskarżenia postanowienia uzgodnieniowego. Celem zaś takiej konstrukcji jest zupełne 

wyłączenie instancyjnej kontroli postanowień uzgadniających zgodnych z żądaniem 

inwestora, a nie przeniesienie kontroli tych postanowień na inny etap postępowania, tj. na 

etap odwołania od decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy. Wówczas bowiem 

zachodziłaby zmiana właściwości rzeczowej organów administracji, a uzgodnienia 

dokonywane przez wyspecjalizowane organy w ramach ich szczególnych kompetencji byłyby 

kontrolowane przez organ niewyspecjalizowany, właściwy do rozpoznania odwołania  

w sprawie decyzji o warunkach zabudowy
22

. Nie ulega jednak wątpliwości, że organ 

prowadzący postępowanie główne związany jest przy wydawaniu decyzji o warunkach 

zabudowy stanowiskiem organu administracyjnego wydanym w formie postanowienia, które 

posiada przymiot ostateczności. Skutkiem zatem wniesienia zażalenia inwestora na 

postanowienie uzgodnieniowe bądź też dokonania wznowienia postępowania 

uzgodnieniowego w wyniku wniesienia stosownego w tym względzie wniosku przez jedną  

z jego stron przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy, będzie niemożność wydania tej 

decyzji
23

. Wydanie takiej decyzji administracyjnej stanowiłoby bowiem naruszenie art. 106 § 

1 k.p.a.
24

 Związanie treścią uzgodnienia przejawia się również w niemożności wpływania 

przez organ prowadzący postępowanie główne na treść uzgodnienia, jak i dokonywania jego 

weryfikacji, nawet w przypadku, gdy samo postepowanie administracyjne toczące się  

w przedmiocie uzgodnienia dotknięte zostało wadami prawnymi
25

. Pewnego rodzaju 

                                                           
21

 Por. wyrok WSA w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2012 r., II SA/Sz 276/12, LEX nr 1340490; wyrok NSA  

z dnia 8 kwietnia 2009 r., II OSK 13/08, LEX nr 554924. 
22

 Por. wyrok NSA z dnia 7 listopada 2013 r,  II OSK 1284/12, LEX nr 1394986. 
23

 Por. wyrok NSA z dnia 13 stycznia 2009 r., II OSK 1792/07, LEX nr 486226. 
24

 Por. uchwała NSA z dnia 9 listopada 1998 r., OPS 8/98, ONSA 1999/1/7; wyrok WSA w Warszawie z dnia  

22 listopada 2016 r., VII SA/Wa 2764/15, LEX nr 2241097. 
25

 Zob. wyrok WSA w Łodzi z dnia 12 maja 2015 r., II SA/Łd 227/15, LEX nr 1792725; wyrok NSA z dnia  20 

czerwca 2007 r., II OSK 922/06, LEX nr 340121, wyrok NSA z dnia 21 września 2012 r., II OSK 882/11, LEX 
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odstępstwem od tak jednoznacznie postrzeganego związania organu administracyjnego 

wydającego decyzję o warunkach zabudowy treścią postanowień organów uzgadniających 

jest wyrok WSA w Białymstoku, w którym wywiedziono brak związania treścią 

postanowienia uzgodnieniowego w przypadku, gdy zostało wydane przez organ „oczywiście 

niewłaściwy” dla dokonywania uzgodnienia
26

. Dokonanie przez organ prowadzący 

postępowanie główne poprawnej oceny posiadania właściwości dla dokonania danego 

uzgodnienia ma istotne znaczenie dla toczącego się postępowania, bowiem wszelkie 

nieprawidłowości dokonania takiej oceny doprowadzić mogą nawet do wyeliminowania 

decyzji ustalającej warunki zabudowy z obrotu prawnego. Ostatecznie jednak słusznym zdaje 

się zaakceptowanie stanowisko sądu w przedmiotowej sprawie. 

W doktrynie przedmiotu spotkać można również rozbieżne stanowiska w przedmiocie 

konieczności uzyskiwania uzgodnień w przypadku, gdy organ administracyjny planuje wydać 

decyzję negatywną w sprawie czyli decyzję odmawiającą ustalenia warunków zabudowy dla 

planowanej inwestycji. Jak wskazał WSA w Szczecinie organ prowadzący postępowanie 

główne obowiązany jest przesłać do uzgodnienia tak projekt decyzji ustalający warunki 

zabudowy, jak i projekt odmawiający ich ustalenia, wywodząc to stanowisko na gruncie 

wykładni  art. 53 ust. 4 u.p.z.p., który zdaniem sądu odwołując się do decyzji, o której mowa 

w art. 51 ust. 1 u.p.z.p., czyli decyzji w sprawach ustalenia warunków zabudowy, a za taką 

uznać należyzarówno decyzję ustalającą warunki zabudowy, jak i decyzję odmawiającąich 

ustalenia
27

. Takie stanowisko pomimo pewnej spójności logicznej nie zasługuje jednak na 

akceptację. Skoro bowiem jedynie decyzja ustalająca warunki zagospodarowania terenu 

posiada charakter kształtujący rzeczywistość prawną, w szczególności poprzez przyznanie jej 

adresatowi swoistego rodzaju promesy uzyskania w oparciu o nią kolejnej w procesie 

budowlanym decyzji jaką jest decyzja o pozwoleniu na budowę, czy też związanie organów 

architektoniczno-budowlanych jej treścią
28

, o tyle żadnych tego rodzaju skutków nie wywiera 

decyzja administracyjna w przedmiocie odmowy wydania warunków zabudowy. Tym samym 

zaś, organ uzgadniający w przypadku decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy 

nie dysponuje materią jaką miałby uzgodnić, a zatem projekt decyzji o odmowie określenia 

warunków zabudowy i zagospodarowania terenu nie powinien być w ogóle przesyłany do 

uzgodnienia. W przypadku jednak gdy do wszczęcia postępowania uzgodnieniowego  

                                                                                                                                                                                     
nr 1252227; wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 3 grudnia 2010 r., II SA/Rz 625/10, LEX nr 754651; wyrok WSA 

w Szczecinie z dnia 3 października 2012 r., SA/Sz 687/12, LEX nr 1241436. 
26

 Por. wyrok WSA w w Białymstoku z dnia 20 maja 2014r., II SA/Bk 134/14, LEX nr 1512875. 
27

 Por. wyrok WSA w Szczecinie z dnia 29 maja 2013 r., II SA/Sz 318/13, LEX nr 1329516; wyrok WSA  

w Krakowie z dnia 7 czerwca 2013 r., II SA/Kr 131/13, LEX nr 1332777. 
28

 Por. art. 55 u.p.z.p. 
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w sprawie wydania decyzji o odmowie określenia warunków zabudowy już doszło, wówczas 

powinno zostać ono umorzone jako bezprzedmiotowe
29

. 

W tym miejscu wskazać należy na krąg organów, jakie w myśl art. 53 ust. 4 u.p.z.p. 

władne są do dokonywania uzgodnień treści rozstrzygnięcia w przedmiocie warunków 

zabudowy dla planowej inwestycji.I tak, wydanie decyzji o warunkach zabudowy uzgadnia 

się z ministrem właściwym dla spraw zdrowia
30

 w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych 

w miejscowościach uzdrowiskowych zgodnie z przepisami u.o.l.u. Miejscowością 

uzdrowiskową jest zaś gmina, której obszar w całości lub w części otrzymał status 

uzdrowiska w trybie ustawowo przewidzianym
31

. 

Kolejnym organem właściwym do uzgodnienia wydania decyzji o warunkach 

zabudowy pozostaje wojewódzki konserwator zabytków
32

 w odniesieniu do obszarów  

i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 u.o.z.o.z. oraz 

ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Formami ochrony zabytków pozostają wpis na Listę 

Skarbów Dziedzictwa, uznanie za pomnik historii, utworzenie parku kulturowego, ustalenie 

ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego
33

. Wskazać 

należy, iż w odniesieniu do uzgodnień dokonywanych przez wojewódzkiego konserwatora 

zabytków istnieje dosyć rozbudowane orzecznictwo sądów administracyjnych, które może 

niekiedy służyć dokonywaniu wykładni per analogiam w odniesieniu do uzgodnień 

dokonywanych z innymi właściwymi w myśl u.p.z.p. organami. I tak, wywodzi się, iż opinie 

jakie organ uzgadniający otrzymuje od wojewódzkiej rady ochrony zabytków w toku 

wydawania postanowienia o uzgodnieniu lokalizacji dla danej planowanej inwestycji nie 

posiadają charakteru wiążącego
34

. Takie stanowisko stanowi niejako podkreślenie 

                                                           
29

 Tak K. Małysa-Sulińska, Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych, Warszawa 2012, s. 78; 

wyrok WSA w Krakowie z dnia 7 czerwca 2013 r., II SA/Kr 131/13, LEX nr 1332777; wyrok WSA w Poznaniu 

z dnia 18 lipca 2012 r., IV SA/Po 359/12, LEX nr 1272420. 
30

 Por. art. 53 ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 60 ust. 1 u.p.z.p.; wyrok NSA z dnia 26 listopada 2014 r., II OSK 1093/13, 

LEX nr 1769798, w którym podniesiono, iż rozstrzygnięcie co do negatywnego stanowiska w sprawie 

planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego w strefie ochrony uzdrowiskowej, w ramach uzgodnień, o których 

mowa w art. 53 ust. 4 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie może ograniczać się 

do arbitralnego stwierdzenia, że przedsięwzięcie to jest działanie mającym negatywny wpływ na fizjografię 

uzdrowiska i jego układ urbanistyczny lub właściwości lecznicze klimatu, konieczne jest bowiem wyjaśnienie  

i uzasadnienie, dlaczego określona inwestycja taki negatywny wpływ wywiera na wartości chronione. 
31

 Por. art. 2 pkt. 2 u.o.l.u. 
32

 Por. art. 53 ust. 4 pkt 2 w zw. z art. 60 ust. 1 u.p.z.p. 
33

 Bliżej na ten temat K. Zaidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa 2007. 
34

 Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 8 października 2015 r., II SA/Sz 178/15, LEX nr 1936410. 
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samodzielności organu uzgadniającego, który dokonuje oceny możliwości lokalizacji danego 

przedsięwzięcia, nie będąc związanym w tym zakresie żadnymi opiniami czy wytycznymi 

innych organów administracyjnych czy też instytucji pomocniczych.  Do merytorycznych  

i samodzielnych kompetencji tegoż organu należy zatem ocena, czy planowana inwestycja 

może doprowadzić do naruszenia przepisów u.o.z.o.z., jednakże powinna ona zawsze być 

dokonywana przy uwzględnieniu realiów konkretnego przypadku, nie może być zatem 

dokonywana in abstracto
35

. Niektóre wyroki sądów administracyjnych, niejako wbrew 

ogólnej zasadzie działania organów administracyjnych na podstawie przepisów prawa, jak  

i obowiązkowi organów uzgadniających do dokonywania oceny planowanego 

przedsięwzięcia jedynie w zakresie swojej właściwości i kompetencji, wywodzą, że 

uzgodnienie dokonywane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków ma charakter 

uznania administracyjnego, a co za tym idzie, sądy te dopuszczają możliwość przekraczania 

przez wojewódzkiego konserwatora zabytków w toku dokonywanego uzgodnienia ram 

ochrony konserwatorskiej
36

. 

W przypadku, gdy planowane przedsięwzięcie lokalizowane ma być w obszarze pasa 

technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani, wydanie decyzji  

o warunkach zabudowy dla planowanego przedsięwzięcia poprzedzone musi zostać 

dokonaniem uzgodnienia z dyrektorem właściwego dlatych obszarów urzędu morskiego
37

. 

Projekt decyzji o warunkach zabudowy podlega również uzgodnieniu z właściwym 

organem nadzoru górniczego
38

 w odniesieniu do planowanych inwestycji zlokalizowanych na 

terenach górniczych. W myśl z art. 164 ust. 1 p.g.g. organami nadzoru górniczego pozostają 

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych oraz 

dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego, przy czym organami nadzoru górniczego 

pierwszej instancji, co do zasady, są dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych oraz 

dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego. Centralnym organem administracji rządowej, 

działającym pod nadzorem ministra właściwego do spraw środowiska, właściwym  

w sprawach nadzoru górniczego jest zaś Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
39

. 

                                                           
35

 Wyrok WSA w Krakowie z dnia 23 lipca 2012 r., II SA/Kr 617/12, LEX nr 1228980. 
36

 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 marca 2009 r., IV SA/Wa 2108/08, LEX nr 550307; wyrok NSA z dnia  

15 października 2017 r., II OSK 1612/09. LEX nr 746679; wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 marca 2006.,  

IV SA/Wa 2213/05, LEX nr 222275; wyrok NSA z dnia 8 kwietnia 2008 r., II OSK 367/07, LEX nr 468573. 
37

 Por. art. 53 ust. 4 pkt 3 w zw. z art. 60 ust. 1 u.p.z.p. oraz u.o.m. 
38

 art. 53 ust. 4 pkt 4 w zw. z art. 60 ust. 1  u.p.z.p. 
39

 Por. art. 165 ust. 1 p.g.g. 
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Kolejnym organem uzgadniającym wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest 

właściwy organ administracji geologicznej
40

 w odniesieniu do udokumentowanych złóż 

kopalin i wód podziemnych. Organem administracji geologicznej
41

 dla uzgadniania projektu 

decyzji o warunkach zabudowy jest w tym zakresie właściwy terytorialnie marszałek 

województwa. Wyjątkowo może to być jednak również minister właściwy do spraw 

środowiska lub starosta
42

. Uzgodnienia dokonywane w tym zakresie opierają się na regulacji 

p.g.g.
43

 

W odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemi, organ 

administracyjny wydający decyzję o warunkach zabudowy obejmującą swym zakresem ten 

obszar, uzgadnia treść rozstrzygnięcia z właściwym miejscowo starostą
44

. Zgodnie z art. 110a 

p.o.ś. to właśnie starosta prowadzi obserwację terenów zagrożonych ruchami masowymi 

ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy. Prowadząc rejestr zawierający informacje 

o tych terenach, starosta jest organem dysponującym najszerszą wiedzą w odnośnym zakresie. 

Szczegółowe uwarunkowania dokonywania przez starostę powyższych czynności określone 

zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie 

informacji dotyczących ruchów masowych ziemi
45

. 

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy uzgadnia się ponadto z organami 

właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych
46

, 

jeżeligrunty na których lokalizowane ma być przedsięwzięcie są wykorzystywane na cele 

rolne  

i leśne w rozumieniu przepisów u.g.n. Jak wskazano w art. 92 ust. 2 u.g.n., za nieruchomości 

wykorzystywane na cele rolne i leśne uznaje się nieruchomości wykazane w katastrze 

nieruchomości jako użytki rolne albo grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, a także 

wchodzące w skład nieruchomości rolnych użytki kopalne, nieużytki i drogi, jeżeli nie 

ustalono dla nich warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie natomiast z art. 5 

u.o.g.r.l.,jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, właściwym w sprawach ochrony gruntów 

                                                           
40

 Por. art. 53 ust. 4 pkt 5 w zw. z art. 60 ust. 1 u.p.z.p. 
41

 Por. art. 156 ust. 1 p.g.g. 
42

 Por. art. 161 ust. 1 p.g.g. który przesądza, iż marszałek województwa jest organem pierwszej instancji, o ile 

nie zachodzą wyjątki wskazane w ust. 2 i 3 przywołanego przepisu. 
43

 Zakres ten obejmuje wymagania w zakresie ochrony złóż kopalin, wód podziemnych oraz innych elementów 

środowiska w związku z wykonywaniem prac geologicznych, wydobywaniem kopalin ze złóż, podziemnym 

bezzbiornikowego magazynowaniem substancji, podziemnym składowaniem odpadów, podziemnym 

składowaniem dwutlenku węgla w celu przeprowadzenia projektu demonstracyjnego wychwytu i składowania 

dwutlenku węgla (por. art. 1 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 p.g.g.) 
44

 Por. art. 53 ust. 4 pkt 5a w zw. z art. 60 ust. 1 u.p.z.p. 
45

 Dz. U. Nr 121, poz. 840 z późn. zm.  
46

 art. 53 ust. 4 pkt 6 u.p.z.p. w zw. z art. 60 ust. 1 u.p.z.p. 
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rolnych jest starosta, a dla ochrony gruntów leśnych dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów 

Państwowych, z wyjątkiem obszarów parków narodowych, gdzie właściwym w powyższym 

zakresie jest dyrektor tego parku. W tym miejscu wskazać należy, na pojawiający się problem 

interpretacyjny czy uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dokonywane przez starostę  

w zakresie ochrony gruntów rolnych, mają charakter zgody na zmianę przeznaczenia gruntów 

rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, o której mowa w art. 7 ust. 2 u.o.g.r.l. Na tak 

postawione pytanie, w świetle utrwalonej linii orzeczniczej należy odpowiedzieć negatywnie. 

Zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów w przedmiotowym zakresie udzielona być bowiem 

może jedynie przez organy wskazane w u.o.g.r.l. czyli właściwego ministra lub marszałka 

województwa oraz jedynie w procedurze dokonywania zmiany przeznaczenia gruntów 

rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, która każdorazowo dokonywana jest w drodze 

uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego
47

. Stwierdzić jednak należy, że istnienie 

w obiegu prawnym w odniesieniu do danego terenu takiej zgody może stanowić jeden  

z elementów oceny stanu faktycznego i prawnego danej sprawy przez właściwego starostę. 

Za prowadzenie ewidencji wód oraz urządzeń melioracji wodnych, a także 

zmeliorowanych gruntów, odpowiedzialny jest marszałek województwa, co 

uzasadniaprzyznanie mu w tym zakresie, kompetencji do uzgodnień projektu decyzji o 

warunkach zabudowy, jako organowi dysponującemu z urzędu zasobem informacji 

niezbędnym w tym zakresie
48

. W myśl art. 70 ust. 1–3 pr.wod., melioracje wodne polegają 

zaś na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, 

ułatwienia jej uprawy oraz na ochronie użytków rolnych przed powodziami. 

O ile zaś inwestycja lokalizowana ma być na terenach położonych w granicach parku 

narodowego i jego otuliny, projekt decyzji o warunkach zabudowy podlega również 

uzgodnieniu z dyrektorem parku narodowego
49

. Wskazać należy, że uzgadniania decyzji  

o warunkach zabudowy w przypadku inwestycji lokalizowanych w otulinie parku 

narodowego dokonywać należy przy uwzględnieniu ustawowego celu tworzenia takiej 

otuliny. Celem tym jest zaś wyznaczenie otulin w sposób zindywidualizowany dla każdej  

z form ochrony przyrody, co prowadzić ma do uzyskania zabezpieczenia przed zagrożeniami 

zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka. Zatem uzgodnienie nie powinno 

polegać jedynie na automatycznym stwierdzeniu przez właściwy organ niedopuszczalności 

                                                           
47

 Por. postanowienie NSA z dnia 18 grudnia 2009 r., II OW 70/09, LEX nr 582881; wyrok z dnia 22 czerwca 

2016 r., II SA/Ke 120/16, LEX nr 2067777. 
48

 Por. art. 75 pr.wod. 
49

 Por. art. 53 ust. 4 pkt 7 w zw. z art. 60 ust 1 u.p.z.p. 



384 
 

realizacji działań na obszarze otuliny, uzasadnionym jedynie niedopuszczalnością 

dokonywania ich na terenie samego parku narodowego
50

. 

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów objętych ochroną 

na podstawie przepisów o ochronie przyrody,innych jednakże niż wskazane powyżej obszary 

położone w granicach parku narodowego i jego otuliny, podlega uzgodnieniu z regionalnym 

dyrektorem ochrony środowiska
51

. Formami ochrony przyrody objętymi zakresem 

przedmiotowego uzgodnienia pozostają zaś rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary 

chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska 

dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona 

gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów oraz wyznaczane celem ich ochrony w drodze 

międzypaństwowych porozumień przygraniczne obszary cenne pod względem 

przyrodniczym. Obowiązek dokonywania tego uzgodnienia ulega jednak wyłączeniu  

w przypadku, kiedy postepowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy toczy 

się w odniesieniu do planowanej inwestycji, dla której przeprowadzono już ocenę 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w oparciu o przepisy u.u.i.ś., a w jej trakcie 

dokonano już uzgodnienia jego realizacji z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska
52

. 

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy podlega również uzgodnieniu przez 

właściwego zarządcę drogi w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego
53

. 

Zgodnie z art. 19 u.d.p. zarządcą drogi pozostaje organ administracji rządowej lub jednostki 

samorządu terytorialnego, w których właściwości znajdują się sprawy z zakresu planowania, 

budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony drogi. Co do zasady, pozostają nimi 

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w odniesieniu do dróg krajowych, zarząd 

województwa w odniesieniu do dróg wojewódzkich, zarząd powiatu w odniesieniu do dróg 

powiatowych oraz wójt (burmistrz lub prezydent) w odniesieniu do dróg gminnych. 

Zarządzanie drogami może być pomiędzy zarządcami przekazywane w drodze porozumienia. 

Dodatkowo, w oparciu o przepisy u.d.p. zarządcami drogi mogą zostać także partnerzy 

prywatni, z którymi została zawarta umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym, czy też 

drogowe spółki specjalnego przeznaczenia oraz związek metropolitalny
54

. 

                                                           
50

 Por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2006 r., IV SA/Wa 966/06, LEX nr 276571. 
51

 Por. art. 53 ust. 4 pkt 8 w zw. z art. 60 ust. 1 u.p.z.p. 
52

 Por. art. 53 ust. 5b w zw. z art. 60 ust. 1a u.p.z.p. 
53

 Por. art. 53 ust. 4 pkt 9 w zw. z art. 60 ust. 1 u.p.z.p. 
54

Por. art. 19 ust. 1–9 u.d.p. 
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Kolejnymi organami uzgadniającymi treść decyzji o warunkach zabudowy są 

wojewoda, marszałek województwa oraz starosta
55

 w zakresie zadań służących realizacji 

inwestycji celu publicznego ujętego bądź w programie zawierającym zadania rządowe, bądź 

w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, w odniesieniu do terenów 

przeznaczonych na ten cel w miejscowych planach, które obowiązywały w dniu 1 stycznia 

1995 r., a utraciły – na podstawie art. 67 u.z.p. – moc obowiązującą bądź z dniem 31 grudnia 

2002 r., bądź z dniem 31 grudnia 2003 r. Szczególną regulację w odniesieniu do powyższych 

uzgodnień zawiera art. 53 ust. 5a w zw. z art. 64 ust. 1 u.p.z.p. Otóż w przypadku odmowy 

uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy z uwagi na zamiar realizacji na terenie 

objętym wnioskiem zadań rządowych lub samorządowych służących realizacji inwestycji celu 

publicznego o znaczeniu ponadlokalnym bądź krajowym,  w przypadku gdy przedsięwzięcia 

te były ujęte w wygasłych już miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, organ 

administracyjny prowadzący postępowanie w sprawie wydania warunków zabudowy 

obowiązany jest je zawiesić. Okrestakiego zawieszenia w żadnym wypadku nie może jednak 

być dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W okresie zawieszenia powinno dojść 

bądź to do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub też do 

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w drodze stosownej decyzji 

administracyjnej, które obejmować będą swym zakresem wskazane powyżej przedsięwzięcia 

o ponadlokalnym lub lokalnym znaczeniu. Wskazać przy tym należy, że ustalenie lokalizacji 

inwestycji celu publicznego – co do zasady – następuje z chwilą uzyskania przez decyzję 

administracyjną waloru ostateczności. Jeśli jednak nie dojdzie w tak wyznaczonym terminie 

do wydania aktu lokalizacyjnego dla inwestycji celu publicznego związanej z realizacją 

powyższych zadań, wówczas organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania warunków 

zabudowy, obowiązany będzie do podjęcia zawieszonego wcześniej postępowania oraz do 

wydania decyzji o warunkach zabudowy. Następować to będzie pomimo faktycznego braku 

jej uzgodnienia odpowiednio przez wojewodę, marszałka województwa lub starostę. 

Podkreślić należy, że jest to jedyny na gruncie u.p.z.p. przypadek, w którym pomimo 

uzyskania negatywnego stanowiska organów uzgadniających, możliwym jest jednak 

rozstrzygnięcie co do istoty sprawy w przedmiocie warunków zabudowy. 

Koniecznedla wydania decyzji o warunkach zabudowy jest również,uzgodnienie 

obejmujące przedsięwzięcia wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania 

którego organem właściwym jest minister właściwy do spraw gospodarki wodnej albo 

                                                           
55

 Por. art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a u.p.z.p. 
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Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz realizowane na obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią
56

.Obszarami szczególnego zagrożenia powodzią są zaś obszary, na 

których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% oraz takie, na 

których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%. Ponadto są 

nimi obszary między linią brzegu, a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim 

brzegiem, w który wbudowano wał przeciwpowodziowy, a także wyspy i przymuliska
57

. 

Organem uzgadniającym projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu jest również komendant powiatowy lub miejski Państwowej Straży Pożarnej
58

 

i wojewódzki inspektor ochrony środowiska
59

. Uzgodnienie to dokonywane jest 

w odniesieniu do lokalizacji zakładów nowych w rozumieniu art. 243a pkt 4 p.o.ś oraz 

zamian, o których mowa w art. 250 ust. 5 i 7 p.o.ś, w istniejących zakładach o zwiększonym 

ryzyku lub zakładach o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także co 

do nowych inwestycji w sąsiedztwie zakładów o zwiększonym ryzyku lub zakładów o dużym 

ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w przypadku, gdy te inwestycje 

zwiększają ryzyko lub skutki poważnych awarii. 

Ostatnim spośród organów uzgadniających projekt decyzji o warunkach zabudowy 

jest Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Uzgadnia on lokalizację przedsięwzięcia, na 

terenach na których znajduje się lotnicze urządzenie naziemne, wyznaczono powierzchnie 

ograniczające zabudowę lub wydano decyzję o wprowadzeniu zmian w systemie 

funkcjonalnym pod względem bezpieczeństwa ruchu lotniczego i prawidłowego 

funkcjonowania lotniczych urządzeń naziemnych. W zakresie zaś ochrony lotnisk przed 

działaniami i zdarzeniami, które mogą powodować niedopuszczalne zagrożenia dla ruchu 

statków powietrznych korzystających z lotniska, projekt decyzji ustalony być musi  

z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem 

właściwym do spraw wewnętrznych
60

. 

Wskazać należy, że nie jest koniecznym dokonywanie w toku prowadzonego 

postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla farm 

fotowoltaicznych uzgodnień z każdym z organów wskazanych powyżej dla każdej 

planowanej inwestycji. Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 53 ust. 4 u.p.z.p., zakres 

                                                           
56

 Por. art. 53 ust. 4 pkt 11 w zw. z art. 60 ust. 1 u.p.z.p.  
57

 Por. art. 16 pkt 34 pr. wod. oraz art. 224 pr. wod. 
58

 Por. art. 53 ust. 4 pkt 12 w zw. z art. 60 ust. 1 oraz art. 11a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej 

Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 z późn. zm.) 
59

 Por. art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 1471  

z późn. zm.) 
60

 Por. art. 53 ust. 4 pkt 13 w zw. z art. 60 ust. 1 u.p.z.p.  
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uzgodnień zależy bowiem każdorazowo od położenia terenu, który stanowi przedmiot analizy 

odnośnie warunków i zasad jego zagospodarowania, prowadzonej w toku postępowania 

administracyjnego w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy. Ocena katalogu uzgodnień 

koniecznych do uzyskania dla danego projektu decyzji o warunkach zabudowy, dokonywana 

winna być każdorazowo przez organ administracyjny. Stanowi ona tym samym istotny 

element postepowania, który w przypadku nieprawidłowego określenia może spowodować 

nawet wyeliminowanie wydanej w jego toku decyzji administracyjnej z obrotu prawnego. 

Naruszenie bowiem dyspozycji art. 53 ust. 4 w zw. z art. 60 ust. 1 u.p.z.p., czyli pominięcie 

któregokolwiek z uzgodnień w niej wskazanych, stanowi przesłankę do wznowienia 

postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, o której mowa w art. 145  

§ 1 pkt 6 k.p.a. W tym kontekście wskazać należy na rozstrzygnięcie WSA w Warszawie, 

zgodnie z którym wymóg, że decyzję o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu  

z określonymi organami, rozumieć należy w ten sposób, że nawet odmowa uzgodnienia przez 

jeden organ współdziałający stanowi przeszkodę do wydania pozytywnej decyzji  

w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy
61

. Wobec tego, w przypadku nieuzyskania 

wymaganego uzgodnienia, organ wydający decyzję o warunkach zabudowy obowiązany jest 

wydać decyzję odmawiającą ustalenia warunków zabudowy dla planowanej inwestycji. 

Jednakże, w przypadku gdy organ wydający decyzję o warunkach zabudowy, uwzględni 

stanowisko organu uzgadniającego, wprowadzając zmiany w sporządzonym projekcie decyzji 

w zakresie parametrów wskazanych przez organ uzgadniający
62

 oraz uzyska po raz kolejny 

uzgodnienia
63

 wszystkich organów właściwych odnośnie tak zmienionego projektu decyzji, 

może zostać wydana pozytywna decyzja ustalająca warunki zabudowy dla planowanej 

inwestycji. Wskazać również należy, że ustawodawca nie wprowadził żadnych ograniczeń  

w zakresie możliwości nawet kilkakrotnego uzgadniania projektu decyzji o warunkach 

zabudowy w danym postepowaniu administracyjnym. 

W doktrynie przedmiotu, jak i w orzecznictwie sądów administracyjnych
64

 

odnotowany został problem tożsamości organu właściwego do rozstrzygnięcia sprawy 

głównej, wydającego decyzję o warunkach zabudowy oraz do dokonania uzgodnienia  

w trybie art. 53 ust. 4 u.p.z.p. Najczęstszym przypadkiem zaistnienia tego rodzaju tożsamości 

                                                           
61

 Zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 r.,IV SA/Wa 497/16, LEX nr 2113668; wyrok WSA 

w Poznaniu z dnia 8 listopada 2013 r., II SA/Po 713/13, LEX nr 1411033; wyrok WSA w Szczecinie z dnia  

3 października 2012 r., II SA/Sz 687/12, LEX nr 1241436. 
62

 Por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2007 r., IV SA/Wa 305/07, LEX nr 355291. 
63

Por. wyrok WSA w Szczecinie z dnia 29 stycznia 2015 r., II SA/Sz 929/14, LEX nr 1644037. 
64

 Tak K. Małysa-Sulińska, Administracyjnoprawne aspekty…, s. 84; wyrok NSA z dnia 10 marca 2016 r.,  

II OSK 77/15, LEX nr 2066418; wyrok NSA z dnia 4 grudnia 2013 r., sygn. aktII OSK 1608/12, LEX nr 

1433494. 

https://sip.lex.pl/#/orzeczenie/521737733/1/ii-sa-sz-929-14-zakaz-zmiany-parametrow-zabudowy-po-dokonaniu-uzgodnien-z-wlasciwymi-organami...?cm=URELATIONS
https://sip.lex.pl/#/orzeczenie/522160114/1/ii-osk-77-15-wyrok-naczelnego-sadu-administracyjnego-w-warszawie?cm=RELATIONS
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jest sytuacja, w której do uzgodnienia w myśl art. 53 ust. 4 pkt 9 u.p.z.p., jako zarządca drogi 

publicznej obowiązany jest organ właściwy równocześnie do wydania decyzji o warunkach 

zabudowy, będący prezydentem miasta na prawach powiatu. W sytuacji takiego zbiegu 

kompetencji do prowadzenia różnorodnych postępowań, nie będzie koniecznym wydanie 

przez taki organ czy też jego własną jednostkę organizacyjną odrębnego postanowienia  

w przedmiocie uzgodnienia w trybie art.106 k.p.a. Jednak stosowne rozstrzygnięcie  

w przedmiocie uzgodnienia stanowić powinno część uzasadnienia decyzji o warunkach 

zabudowy wydawanej w postępowaniu głównym
65

. 

W tym miejscu wskazać należy na zobowiązanie organu dokonującego uzgodnienia do 

niezwłocznego jego przedstawienia
66

. W przypadku bowiem niezajęcia stanowiska odnośnie 

przedstawionego do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy w terminie  

2 tygodni od dnia doręczenia mu wystąpienia o uzgodnienie, takie milczenie organu 

uzgadniającego traktowane jest jako dokonanie pozytywnego uzgodnienia przedmiotowego 

rozstrzygnięcia. To domniemanie ustawowe, łączące skutki prawne dla postepowania 

administracyjnego z brakiem aktywności organu administracji publicznej, znajduje jednak 

zastosowanie jedynie w przypadku, gdy dotyczy ono pierwszego w sprawie uzgodnienia.  

W sytuacji bowiem uchylenia postanowienia, w postępowaniu administracyjnym  

w przedmiocie jego ponownego rozpatrzenia nie będzie już można przyjąć fikcji prawnej 

dokonania uzgodnienia poprzez milczenie organu uzgadniającego
67

. W odniesieniu do 

uzgodnień dokonywanych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, ustawodawca 

zdecydował się na wydłużenie wskazanego 2 tygodniowego terminu. W przypadku tego 

organu administracyjnego, dopiero upływ 21 dni od daty doręczenia mu żądania stosownego 

uzgodnienia
68

 uzasadnia przyjęcie przez organ prowadzący postępowanie główne fikcji 

dokonania uzgodnienia. W konsekwencji przyjąć należy, iż organ administracji publicznej 

prowadzący postepowanie główne, nie będzie związany stanowiskiem organu 

                                                           
65

 Por. wyrok NSA z dnia 6 września 2007 r., II OSK 776/07, LEX nr 360131; wyrok NSA z dnia 7 października 

2015 r., II OSK 318/14,  LEX nr 2002655; wyrok NSA z dnia 7 listopada 2013 r., II OSK 1284/12, LEX nr 

1394986; wyrok NSA z dnia 4 grudnia 2013 r., II OSK 1608/12,  LEX nr 1433494; wyrok NSA z dnia 24 

września 2009 r., II OSK 1455/08, LEX nr 597290; wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 stycznia 2007 r., IV 

SA/Wa 2240/06, LEX nr 302535; wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 grudnia 2007 r., IV SA/Wa 2068/07, LEX 

nr 420593. 
66

 Zob. art. 53 ust. 5 u.p.z.p. w związku z art. 106 § 3 k.p.a. i art. 53 ust. 5c u.p.z.p. 
67

 Por. wyrok NSA z dnia 13 sierpnia 2014 r., II OSK 441/13, LEX nr 1779347; wyrok WSA w Olsztynie z dnia 

5 lutego 2013 r., II SA/Ol 1311/12, LEX nr 1286980. 
68

 Zob. art. 53 ust. 5 u.p.z.p. w związku z art. 106 § 3 k.p.a. i art. 53 ust. 5c u.p.z.p. 

https://sip.lex.pl/#/orzeczenie/522096351/1/ii-osk-318-14-brak-obowiazku-uzgodnienia-decyzji-o-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-z...?cm=RELATIONS
https://sip.lex.pl/#/orzeczenie/521488682/1/ii-osk-1284-12-inwestor-jako-jedyny-podmiot-uprawniony-do-zaskarzenia-uzgodnien-o-ktorych-mowa-w...?cm=RELATIONS
https://sip.lex.pl/#/orzeczenie/521527190/1/ii-osk-1608-12-procedura-uzgodnienia-decyzji-w-przypadku-tozsamosci-organu-wyrok-naczelnego-sadu...?cm=RELATIONS
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uzgadniającego, które zostanie wyrażone w drodze postanowienia już po upływie 

ustawowego terminu na jego wydanie
69

. 

Problematyka terminów, jakimi związane są organy uzgadniające powiązana jest 

z kwestią przewlekłości postępowań administracyjnych. W myśl regulacji art. 106 § 6 k.p.a. 

w zw. z 53 ust. 5 w zw. z art. 64 ust.1 u.p.z.p. postępowanie uzgadniające w odniesieniu do 

projektu decyzji o warunkach zabudowy, podlega regulacji przepisów art. 36–38 k.p.a., 

określających uprawnienia stron postępowania administracyjnego w przypadkach jego 

przewlekłości. Za postępowanie przewlekłe, w myśl stanowiska NSA, uznawane jest, co do 

zasady postępowanie prowadzone w sposób nieefektywny, poprzez wykonywanie przez organ 

administracyjny czynności w dużym odstępie czasu bądź też wykonywanie czynności 

pozornych, które powodują, że jedynie z formalnego punktu widzenia organ nie pozostaje 

bezczynny. Dotyczy to również mnożenia przez organ czynności dowodowych ponad 

potrzebę wynikającą z istoty sprawy. Pojęcie przewlekłość postępowania obejmować będzie 

zatem opieszałe, niesprawne i nieskuteczne działanie organu, w sytuacji, gdy sprawa mogłaby 

być załatwiona w terminie krótszym, jak również nieznajdujące obiektywnego uzasadnienia 

przedłużanie terminu załatwienia sprawy
70

. 

W przypadku zaistnienia pomiędzy organami administracji publicznej jakichkolwiek 

sporów w odniesieniu do przysługującej im kompetencji rozstrzygania sprawy czy też 

postępowania uzgodnieniowego, a także w przedmiocie współdziałania przez organy 

działające w porozumieniu, zastosowanie znajduje przepis art. 22 k.p.a. wskazujący na 

podmioty właściwe do orzekania w tym zakresie. Do czasu rozstrzygnięcia sporu  

o właściwość organ administracji publicznej, na którego obszarze wynikła sprawa, 

obowiązany jest za zawiadomieniem skierowanym do organu właściwego dla rozstrzygnięcia 

sporu o właściwość podejmować w toczącej się sprawie administracyjnej jedynie takie 

czynności, które dokonane być muszą z uwagi na ochronę słusznego interesu obywateli lub 

też interesu społecznego
71

. 

                                                           
69

 Por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2014 r., II SA/Ol 169/14, LEX nr 1465416; wyrok WSA  

w Olsztynie z dnia 5 lutego 2013 r., II SA/Ol 1311/12, LEX nr 1286980. 
70

 Por wyrok NSA z dnia 13 sierpnia 2013 r., II OSK 549/13, LEX nr 1369030. 
71

 Por. art. 23 k.p.a. 
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4.6. Rozstrzygnięcie w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla farmy 

fotowoltaicznej 

 

Interwencja organów administracji publicznej, dokonywana poprzez treść władczego 

rozstrzygnięcia kształtującegoprzysługujące jednostce prawo do dysponowania terenem 

stanowi istotny element władztwa planistycznego, wpływającego bezpośrednio na sposób 

wykonywania prawa własności. Wszelkie zaś ograniczenia prawa własności podlegają ścisłej 

reglamentacji ustawowej zgodnie z zasadą państwa prawnego
1
. 

Wprowadzona do systemu prawnego mocą art. 7 Konstytucji
2
 zasada 

praworządności
3
, rozumiana jako obowiązek działania przez organy administracji publicznej 

w zgodzie z przepisami prawa, znajduje swoje odzwierciedlenie w art. 6 k.p.a., zgodnie z 

którym organy administracji publicznej zobowiązane są do działania na podstawie przepisów 

prawa
4
. Znajduje ona swe zastosowanie również w administracyjnym postępowaniu 

jurysdykcyjnym w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy,obligując organy do 

jego prowadzenia w zgodzie z wszelkimi dla niego właściwymi normami prawa powszechnie 

obowiązującego, zarówno o charakterze materialnym, jak i procesowym
5
. Wszystkie zaś 

etapy stosowania prawa
6
, uwidocznione powinny być każdorazowo w treści samej decyzji 

administracyjnej poprzez prawidłowe zbudowanie jej uzasadnienia faktycznego i prawnego
7
.  

Organ administracyjny dokonuje rozstrzygnięcia w przedmiocie warunków zabudowy 

w formie decyzji administracyjnej o ustaleniu warunków zabudowy bądź o odmowie ustalenia 

warunków zabudowy. Uwagi poczynione w poprzednich rozdziałach odnośnie uwarunkowań 

prawnych wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji stanowiących farmy 

fotowoltaiczne, treści wniosku o jej wydanie, stron postępowania administracyjnego, 

                                                           
1
Zob. M. Zimmermann, Pojęcie administracji publicznej a „swobodne uznanie”, Warszawa 2009, s.60. 

2
Zob. art. 7 Konstytucji, zgodnie z którymorgany władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. 

3
Por. J. Zimmerman, glosa do wyroku SN z 23.07.1992 r., III ARN 40/92, PiP 1993, z. 8, s. 116: „podstawową 

zasadą ogólną postępowania administracyjnego w państwie prawa jest zasada legalności (praworządności). Inne 

zasady ogólne mają również dla państwa prawa niezaprzeczalne znaczenie, które należy wydobywać i chronić. 

Jeżeli jednak stan faktyczny sprawy ustawi którąś z tych zasad w opozycji do zasady legalności, ta ostatnia 

powinna mieć pierwszeństwo". 
4
 Zob. art. 6 k.p.a., stanowiący, że organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. 

5
Zob. wyrok NSA z dnia 20.04.1994 r, SA/Kr 1428/93, LEX nr 24499, w którym sąd podniósł, że: „Zgodnie z 

art. 6 k.p.a. organy administracji działają na podstawie przepisów prawa. Decyzje administracyjne mogą być 

wydawane tylko na podstawie prawa powszechnie obowiązującego.” oraz wyrok NSA z dnia 25.05.1999 r., IV 

SA 827/97, LEX nr 48154 " (…) nie stanowią prawa wydawane bez upoważnienia ustawowego instrukcje, 

wytyczne czy samoistne uchwały. Wydanie zatem decyzji nakazującej skarżącemu dokonanie opłaty, wyliczonej 

na podstawie wytycznych Ministra niebędących prawem powszechnie obowiązującym, musi być ocenione jako 

dokonane z naruszeniem jednej z podstawowych zasad postępowania administracyjnego, zawartej w art. 6 

k.p.a." 
6
 Por. J. Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1972, s. 96. 

7
 Por. art. 107 § 1 k.p.a. 
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przesłanek wydania, treści projektu decyzji, zakresu ustaleń dokonywanych przez organa 

administracyjny oraz dokonywanych w postępowaniu uzgodnień, mają zasadnicze znaczenie 

przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy dla lokalizacji farm fotowoltaicznych. 

Jedynie bowiem prawidłowe przeprowadzenie postępowania administracyjnego gwarantować 

będzie trwałość wydanego w sprawie rozstrzygnięcia rozumianego jako brak podstaw do 

wyeliminowania decyzji z obrotu prawnego w postępowaniu odwoławczym, o stwierdzenie 

nieważności decyzji czy też w postępowaniu wznowieniowym.  

Jeżeli po przeprowadzenia postępowania administracyjnego, lokalizacja na danym 

terenie planowanej inwestycji okaże się być zgodną z przepisami u.p.z.p. oraz przepisami 

odrębnymi, organ administracyjny właściwy w sprawie powinien ustalić warunki zabudowy 

dla takiej inwestycji
8
. Świadczy to bezpośrednio o związanym charakterze decyzji  

o warunkach zabudowy. Wskazać należy, że wyłącznej materialnoprawnej podstawy odmowy 

ustalenia warunków zabudowy nie mogą również stanowić zasady i wartości wyrażone w art. 

1 ust. 2 u.p.z.p. Tym samym, w przypadku zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z przepisami 

prawa, po stronie inwestora powstaje prawo podmiotowe, które polega na możliwości 

domagania się uzyskania decyzji ustalającej warunki zabudowy
9
. Pamiętać jednak należy, że 

decyzja o warunkach zabudowy nie zezwala ani na przystąpienie do realizacji inwestycji, ani 

na jej prowadzenie, ani tym bardziej na jej przeprowadzenie
10

. Treść decyzji o warunkach 

zabudowy odzwierciedlać powinna ustalenia dokonane przez organ administracyjny w 

toczonym postępowaniu administracyjnym
11

 oraz być tożsama  

z projektem decyzji określającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
12

, 

uzgodnionym przez właściwe organy
13

. Wskazać dodatkowo należy, że decyzja o warunkach 

zabudowy nie może zawierać w swej treści warunków nieprzewidzianych przepisami prawa
14

. 

Niedopuszczalnym jest zatem takie kształtowanie treści decyzji o warunkach zabudowy, które 

prowadzić będzie do nałożenia na wnioskodawcę dodatkowych obowiązków niewynikających 

wprost z regulacji prawa powszechnie obowiązującego. Zakaz ten jest bezwzględny,  

a przepisy u.p.z.p. nie przewidują od niego żadnych odstępstw. 

                                                           
8
 Zob. art. 56 w zw. z art. 64 ust. 1 u.p.z.p. 

9
 Tak wyrok WSA w Krakowie z dnia 14 lutego 2019 r., II SA/Kr 1412/18, LEX nr 2631900.  

10
 Por. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 15 lutego 2017 r., II SA/Gl 1117/16, LEX nr 2239168. 

11
 Na ten temat zob. podrozdział 4.3. Ustalenia organu w zakresie spełnienia przesłanek wydania decyzji  

o warunkach zabudowy dla farmy fotowoltaicznej. 
12

 Na ten temat zob. podrozdział 4.4. Sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla farmy 

fotowoltaicznej. 
13

 Na ten temat zob. podrozdział 4.5. Uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla farmy 

fotowoltaicznej. 
14

 Por. art. 52 ust. 3 w zw. z art. 64 ust. 1 u.p.z.p. 
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Wskazać należy, że pozytywne rozstrzygnięcie wniosku inwestora, czyli wydanie 

decyzji administracyjnej o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji, posiada 

zasadnicze znaczenie dla dalszych etapów procesu budowlanego prowadzonego na terenach 

nieobjętych postanowieniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie bowiem z treścią art. 32 ust. 4 pkt 1 pr.bud.pozwolenie na budowę może zostać 

wydane wyłącznie temu, kto złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji  

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ile decyzja taka jest wymagana zgodnie 

z przepisami u.p.z.p.
15

 Utrata ważności przez decyzję o warunkach zabudowy, poza 

sytuacjami regulowanymi ogólnymi przepisami k.p.a., zgodnie z treścią art. 65 ust. 1 u.p.z.p. 

może również nastąpić na skutek uchwalenia planu miejscowego, zawierającego ustalenia 

inne niż w wydanej decyzji o warunkach zabudowy lub w przypadku gdy inny inwestor 

uzyskał w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy decyzję o pozwoleniu na budowę
16

.  

W przypadku, gdy analiza regulacji odnoszących się do przeznaczenia terenu oraz 

warunków jego zabudowy wykaże niedopuszczalność lokalizacji planowanej inwestycji na 

terenie objętym treścią wniosku o ustalenie warunków zabudowy, organ administracyjny 

właściwy dla wydania decyzji o warunkach zabudowy jest zobligowany do wydania decyzji 

odmawiającej ustalenia warunków zabudowy. W rozstrzygnięciu stanowiącym odmowę 

ustalenia warunków zabudowy należy powołać konkretny przepis prawa materialnego bądź 

procesowego, którego treść uniemożliwia pozytywne rozstrzygniecie w sprawie. Jak już 

wskazano w niniejszej pracy, przepisami takimi nie mogą być regulacje o charakterze 

technicznym, których analiza przeprowadzana jest przez organy architektoniczno-budowlane 

w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
17

, ani też wyłącznie 

sprzeczność z zasadami i wartościami u.p.z.p. 

Istotną różnicą, jaka występuje pomiędzy treścią uzgodnionego projektu decyzji  

o warunkach zabudowy, a rozstrzygnięciem wydawanym na zakończenie jurysdykcyjnego 

postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla 

planowanego przedsięwzięcia, jest podpis osoby wydającej decyzję. Dopiero bowiem 

z chwilą podpisania uzgodnionego projektu decyzji administracyjnej, niewiążący dokument 

uzyskuje cechę aktu administracyjnego, który może zostać doręczony stronom postepowania 

                                                           
15

 Na temat ważności decyzji o warunkach zabudowy por. Podrozdział 4.4. Sporządzenie projektu decyzji  

o warunkach zabudowy. 
16

 Szerzej na ten temat zob. podrozdział 2.4.1. Ogólne regulacje w zakresie planowania przestrzennego w Polsce. 
17

 Na ten temat zob. podrozdział 4.3. Ustalenia organu w zakresie spełnienia przesłanek wydania decyzji  

o warunkach zabudowy. 
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ze wszystkimi skutkami prawnymi takiego doręczenia
18

. Zgodnie z art. 107 § 1 pkt 8 k.p.a., 

podpis powinien obejmować podanie imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego 

pracownika organu upoważnionego do wydania decyzji. W przypadku zaś, gdy decyzja 

administracyjna wydawana jest w formie dokumentu elektronicznego, podpis może również 

przybrać formę kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Pod pojęciem podpisu należy 

zatem rozumieć znak ręczny określonej osoby, pozwalający dzięki jego indywidualnym 

cechom na identyfikację osoby biorącej udział w jurysdykcyjnym postępowaniu 

administracyjnym, przy czym nie musi obejmować pełnego nazwiska, nie musi też być 

czytelny
19

. Prawne i praktyczne znaczenie podpisu polega zatem na tym, że pozwala on 

zidentyfikować osobę biorącą udział w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym. 

Brak umieszczenia na treści rozstrzygnięcia podpisu z podaniem imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydania decyzji powoduje zaś 

nieważność decyzji administracyjnej
20

. W orzecznictwie sądów administracyjnych napotkać 

można pogląd, zgodnie z którym elementy decyzji administracyjnej takie jak oznaczenie 

organu administracyjnego, oznaczenie strony lub stron, rozstrzygnięcie oraz podpis 

pracownika organu upoważnionego do wydania decyzji determinują istnienie decyzji 

administracyjnej w ten sposób, że brak któregokolwiek z tych elementów nie pozwala  

w ogóle uznać dokumentu dotkniętego takim brakiem za decyzję administracyjną. 

W praktyce organ administracyjny sporządza zazwyczaj kilka egzemplarzy decyzji 

administracyjnej, co podyktowane jest koniecznością jej doręczania stronom postępowania 

oraz zachowania wydanego rozstrzygnięcia w aktach sprawy administracyjnej. Zdarzyć się 

zatem może, że na skutek zaniedbania, nie wszystkie egzemplarze zostaną opatrzone 

stosownym podpisem. W takiej sytuacji uznać należy, że dla prawnego bytu decyzji 

administracyjnej, czyli stwierdzenia istnienia ważnej decyzji wydanej przez właściwy organ 

administracji konieczne jest, aby co najmniej jeden spośród sporządzonych egzemplarzy 

decyzji zaopatrzony był w wymagany podpis
21

.W praktyce, organy administracyjne obok 

podpisu pracownika organu upoważnionego do wydania decyzji umieszczają również 

mechanicznie odtworzoną pieczęć. Jeżeli pieczęć taka nie jest wyraźna, nie stanowi to jednak 

o wadzie wydanej decyzji
22

. 

                                                           
18

 Tak R. Robaszewska, M. Płoszka, D. Kałuża, Decyzja o warunkach zabudowy, Warszawa 2014, s. 379. 
19

 Por. wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 11 kwietnia 2018 r., I SA/Go 48/18, LEX nr 2483839.  
20

 Zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 czerwca 2018 r., VII SA/Wa 2175/17, LEX nr 2510935. 
21

 Tak wyrok NSA w Warszawie z dnia 19 lipca 2017 r., II GSK 3118/15, LEX nr 2350967. 
22

 Tak R. Robaszewska, M. Płoszka, D. Kałuża, Decyzja…, s. 379. 
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W powyższym kontekście wskazać wypada na wątpliwości, jakie pojawiają się 

odnośnie konieczności umieszczania podpisu pracownika organu upoważnionego do wydania 

decyzji na załącznikach decyzji o warunkach zabudowy. Jakkolwiek w postępowaniu  

w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji stanowiących farmy 

fotowoltaiczne, nie jest prowadzona analiza urbanistyczo-architektoniczna w trybie r.u.w., 

zatem nie może ona stanowić załącznika do decyzji administracyjnej, to jednak taki załącznik 

graficzny stanowi mapa z zaznaczonymi liniami rozgraniczającymi teren inwestycji
23

. 

W orzecznictwie sądów administracyjnych, prezentowany jest pogląd, że załączniki są 

integralną częścią decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, a co za 

tym idzie muszą zawierać dokładne oznaczenie decyzji oraz zawierać właściwy podpis 

pracownika organu upoważnionego do wydania decyzji, ponieważwymagań dotyczących 

załączników nie można określaćodmiennieniż dla decyzji administracyjnej
24

. Załącznik 

graficzny, jako stanowiący niezbędny składnik decyzji o warunkach zabudowy,w przypadku 

nieopatrzenia go stosownym podpisem powodować będzie kwalifikowaną wadliwość decyzji 

o warunkach zabudowy, skutkującąnieważnością rozstrzygnięcia organu stosownie do art. 

156 § 1 pkt 2 k.p.a.
25

Takie stanowisko zdaje się jednak zbyt restrykcyjnym, bowiem sam brak 

podpisu na załączniku decyzji o warunkach zabudowy, w sytuacji jednak gdy nie zachodzą 

wątpliwości co do związku załącznika z decyzją, nie powinien stanowić naruszenia art. 107 § 

1 k.p.a., gdyż nie można przypisać mu istotnego wpływu na wynik sprawy
26

. 

Problematyka rozstrzygnięcia wydawanego w postępowaniu administracyjnym 

powiązana jest z kwestią ostateczności decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 16 § 1 k.p.a. 

decyzje administracyjne, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji 

lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są ostateczne. Uchylenie lub zmiana takich 

decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może zaś nastąpić tylko 

w przypadkach przewidzianych w k.p.a. lub ustawach szczególnych. Zgodnie zaś z art. 16 § 2 

k.p.a., decyzje administracyjne mogą być zaskarżane do sądu administracyjnego z powodu ich 

niezgodności z prawem, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych ustawach, a decyzje 

ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, uważane są za prawomocne
27

. Wskazać 

należy, że w odniesieniu do odwołań od decyzji o warunkach zabudowy, zastosowanie 

                                                           
23

 Por. art. 54 pkt 3 u.p.z.p. oraz podrozdział 4.4. Sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla 

farmy fotowoltaicznej. 
24

 Por. wyrok NSA w Warszawie z dnia 19 stycznia 2007 r., sygn. akt II OSK 200/06 , LEX nr 327707. 
25

 Por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 8 listopada 2018 r., II SA/Ol 659/18, LEX nr 2587900; wyrok NSA  

w Warszawie z dnia 25 maja 2006 r., II GSK 37/06, LEX nr 236395.  
26

 Tak zob. wyrok NSA w Warszawie z dnia 23 lutego 2012 r., II OSK 2338/10, LEX nr 1138147. 
27

 Por. art. 16 § 3 k.p.a. 
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znajduje ogólna regulacja art. 129 k.p.a., zgodnie z którą odwołanie od decyzji może zostać 

wniesione w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została 

ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie. Termin na wniesienie odwołania jest zatem 

terminem ustawowym, który nie podlega skróceniu, ani wydłużeniu, a w związku z tym  

decyzja organu administracyjnego wydana w pierwszej instancji staje się decyzją ostateczną 

dopiero po upływie tego terminu, w przypadku jednak, gdy strona nie skorzystała w tym 

terminie z przysługującego jej prawa do wniesienia odwołania. Wskazać jednak należy, że 

termin do wniesienia odwołania przez każdą ze stron rozpoczyna swój bieg od dnia 

następnego, po dniu w którym danej stronie decyzja administracyjna została doręczona, co 

prowadzi zazwyczaj do sytuacji, w której ta sama decyzja administracyjna w różnych datach 

uzyskuje charakter ostatecznej wobec każdej ze stron. Obiektywna ostateczność decyzji 

administracyjnej następuje zaś z chwilą upływu terminu do złożenia odwołania przez 

wszystkie strony postępowania
28

. 

W powyższym kontekście wskazać dodatkowo należy na regulację art. 127a k.p.a., 

zgodnie z którym w trakcie biegu 14-dniowego terminu do wniesienia odwołania strona może 

zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał 

decyzję, a wraz z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia  

o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja 

staje się ostateczna i prawomocna. Przywołany przepis wzbudza jednak wątpliwości 

interpretacyjne. Jak wskazuje W. Jakimowicz, użycie przez ustawodawcę sformułowania 

„ostatnia ze stron postępowania”, zamiast „ostatnia ze stron biorących udział  

w postępowaniu”, powoduje znaczne komplikacje oraz prowadzi do uznania regulacji art. 

127a za fasadową
29

. Skoro bowiem stroną powstępowania w myśl regulacji art. 28 k.p.a. 

pozostaje każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto 

żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek, i bez znaczenia 

pozostaje, czy uznane to zostało przez organ administracyjny w toku prowadzonego 

postępowania administracyjnego, to uznać należy, że termin na wniesienie odwołania od 

decyzji dotyczy również stron, które nie brały udziału w jurysdykcyjnym postępowaniu 

administracyjnym. Tym samym zaś nie sposób uzyskać pewności, że zrzeczenie się prawa do 

wniesienia odwołania nastąpiło przez „ostatnią ze stron postępowania” przed upływem 

                                                           
28

 Por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 5 czerwca 2018 r., II SA/Kr 455/18, LEX nr 2507527.  
29

 Zob. W. Jakimowicz, O normatywnej konstrukcji zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji 

administracyjnej, PPP, 2018, nr 9. s. 34–57. 



396 
 

czternastodniowego terminu od dnia doręczenia decyzji wszystkim stronom biorącym udział 

w postępowaniu
30

.  

Z problematyką ostateczności decyzji administracyjnej wiąże się zagadnienie klauzuli 

ostateczności. Jakkolwiek niezdefiniowane, w praktyce organów administracyjnych oraz 

sądów administracyjnych występuje ono powszechnie
31

. W praktyce, pod pojęciem klauzuli 

ostateczności najczęściej rozumiana jest mechanicznie przybita pieczęć na dokumencie 

decyzji administracyjnej, w której zawarta jest informacja o ostateczności danej decyzji 

administracyjnej. Czasami wskazywana jest w niej również konkretna data, w której decyzja 

administracyjna uzyskała charakter ostateczności. Dodatkowo, obok pieczęci umieszczany 

jest także podpis pracownika organu administracji publicznej. W orzecznictwie sądów 

administracyjnych, klauzula ostateczności kwalifikowana jest dość powszechnie jako 

czynność materialno-techniczna
32

. Jako taka, nie stanowi ona jednak elementu formalnego 

decyzji administracyjnej w myśl art. 107 k.p.a. Rozważania odnośnie charakteru prawnego 

klauzul ostateczności skupiają się zasadniczo na możliwości ich kwalifikowania bądź jako 

odrębnych decyzji administracyjnych czy też postanowień, bądź jako zaświadczeń
33

. Zakres 

niniejszej pracy zdaje się nie uzasadniać konieczności przedstawiania w tym miejscu 

rozważań odnośnie wspomnianej problematyki. Wystarczającym zdaje się jedynie wskazanie, 

że decyzja administracyjna nie uzyskuje waloru ostateczności tylko poprzez umieszczenie na 

niej klauzuli ostateczności, a w wyniku upływu ustawowo określonego terminu na wniesienie 

odwołania, który klauzula ostatecznościjedynie stwierdza. 

                                                           
30

 Tamże. 
31

 Por. np.  wyrok WSA w Szczecinie z dnia 25 stycznia 2018 r., II SA/Sz 1334/17, LEX nr 2445125; 

wyrok NSA w Warszawie z dnia 9 grudnia 2016 r., I OSK 363/15,LEX nr 2253753. 
32

 Por. np. wyrok WSA w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2018 r., II SA/Sz 302/18, LEX nr 2514215; wyrok WSA 

w Gdańsku z 9 października 2009 r., II SA/Gd 362/09, LEX nr 573687. 
33

 Bliżej na ten temat zob. T. Dziuk, Klauzula ostateczności decyzji administracyjnej,PiP 2014, nr 6. s. 53–65. 

https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/522538821/1/ii-sa-sz-1334-17-charakter-prawny-klauzuli-ostatecznosci-prawomocnosci-wyrok-wojewodzkiego-sadu...?keyword=%22klauzula%20ostateczno%C5%9Bci%22&cm=SREST
https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/522347449/1/i-osk-363-15-wyrok-naczelnego-sadu-administracyjnego?keyword=%22klauzula%20ostateczno%C5%9Bci%22&cm=SREST
https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/522607911/1/ii-sa-sz-302-18-ostatecznosc-decyzji-administracyjnej-wyrok-wojewodzkiego-sadu-administracyjnego...?keyword=%22klauzula%20ostateczno%C5%9Bci%22&cm=SREST
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Zakończenie 

 

 Wskazana we wstępie zasada ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego 

przez nie prawa zdaje się nie być w wystarczającym stopniu urzeczywistnianą w trakcie 

procesu budowlanego farm fotowoltaicznych. Już bowiemna jego wczesnym etapie, jakim 

pozostaje etap planowania przestrzennego, pojawiają się liczne wątpliwości interpretacyjne. 

Dotyczą one zasadniczo wyboru właściwych regulacji prawnych dla lokalizacji farm 

fotowoltaicznych.  

Celem usystematyzowania zakresu pojęcia farma fotowoltaiczna na potrzeby 

prowadzonych badań, w ramach Rozdziału 1 niniejszej pracy przedstawione zostały 

podstawowe informacje dotyczące odnawialnych źródeł energii oraz sposobów ich 

wykorzystywania dla celów wytwarzania energii elektrycznej, a także przedstawione zostały 

aspekty techniczne oraz fizyczne inwestycji budowlanej stanowiącej farmę fotowoltaiczną. 

Przedmiotem badań uczyniono również weryfikację możliwości uznania farmy 

fotowoltaicznej za instalację odnawialnego źródła energii w zgodzie z podstawową dla 

energetyki odnawialnej regulacjąu.o.z.e. W wyniku analizy dokonanej przy wykorzystaniu 

metody dogmatyczno-prawnej oraz historyczno-prawnej ustalonym zostało, że farmy 

fotowoltaiczne zasadniczo kwalifikowane być powinny jako instalacje odnawialnych źródeł 

energii, a tym samym objęte winny zostać aukcyjnym systemem wsparcia przewidzianym  

w regulacji u.o.z.e. dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Nadto 

w świetle dokonanych ustaleń w zakresie konstrukcyjnych elementów farm fotowoltaicznych 

dokonana została analiza dogmatyczno-prawna regulacji prawa budowlanego sensu largo  

w odniesieniu do kwalifikowania tego rodzaju inwestycji do kategorii obiektów 

budowlanych. W wyniku jej przeprowadzenia stwierdzone zostało, że farma fotowoltaiczna 

jako zespół paneli fotowoltaicznych zamocowanych do gruntu za pomocą specjalnego 

systemu kotew, przy uwzględnieniu również ich funkcji, wskazuje na możliwość 

zakwalifikowania do kategorii budowli jedynie części budowlanych farm fotowoltaicznych,  

a w konsekwencji o objęciu tych inwestycji budowlanych regulacjami prawa budowlanego. 

W ramach Rozdziały 2 niniejszej rozprawy dokonana została analiza pojęcia 

przestrzeni, jako dobra podlegającego ochronie w regulacjach dotyczących planowania 

przestrzennegoz uwagi na istotne walory oraz ograniczony charakter. Przeprowadzone 

zostałyponadto rozważenia w odniesieniu do dystynkcji pojęć planowanie oraz 

zagospodarowanie przestrzenne, w wyniku którego za szersze zakresowo uznanym zostało 

pojęcie planowania przestrzennego, podczas gdy za jego główne narzędzie uznano 
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zagospodarowanie przestrzenne. Przedstawione zarysy oraz dokonana analiza systemów 

planowania przestrzennego państw europejskich należących do odrębnych rodzin systemów 

planowania przestrzennego, a to Polski (rodzina krajów Europy Środkowo–

Wschodniej),Anglii (rodzina brytyjska), Niemiec (rodzina germańska), Hiszpanii (rodzina 

napoleońska) oraz Szwecji (rodzina skandynawska) wykazały, że ustawodawcy w tych 

państwach nie zdecydowali się na wprowadzenie specjalnych regulacji prawnych 

wspierających rozwój inwestycji wytwarzających energię elektryczną z promieniowania 

słonecznego już  

w początkowym etapie procesu budowlanego. Systemy wsparcia tego rodzaju inwestycji 

wprowadzane są bowiem – co do zasady – dopiero na końcowym etapie procesu 

budowlanego, a to na etapie użytkowania inwestycji. Z uwagi na zakres niniejszej pracy, 

poszerzona analiza polskich regulacji planowania przestrzennego dokonana przy 

wykorzystaniu metody dogmatyczno-prawnej analizy uregulowań prawnych w zakresie 

regulacji planowania przestrzennego dowiodła, że dla lokalizacji farm fotowoltaicznych 

właściwymi są regulacje ogólne w zakresie planowania przestrzennego. Odrzucona została 

jednocześnie możliwość dokonywania rozszerzającej wykładni prawa w odniesieniu do 

lokalizacji farm fotowoltaicznych w oparciu o regulacje szczególne w zakresie planowania 

przestrzennego czyliprzepisy tzw. specustaw inwestycyjnych.Przyjętym zostało, że 

lokalizacja farm fotowoltaicznych następować może w oparciu o ustalenia obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź też w przypadku jego braku  

w oparciu o decyzjęokreślającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.Podkreślić 

należy, że objęcie regulacjami ogólnymi w zakresie planowania przestrzennego etapu 

lokalizacyjnego procesu budowlanego farm fotowoltaicznych pozostaje zbieżne  

z rozwiązaniami prawnymi przyjętymi w tym zakresie w pozostałych przedstawionych  

w ramach pracy systemach prawnych państw europejskich. 

W treści Rozdziału 3 rozprawy zaprezentowana została dokonana w oparciu  

o poczynione powyżej ustalenia analiza dogmatyczno-prawna oraz teoretyczno-prawna 

regulacji ogólnych w zakresie planowania przestrzennego,w wyniku którejwyłączona została 

możliwość wydania dla farm fotowoltaicznych decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznegow sytuacji braku wiążących na danym obszarze ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Równocześnie zaś za adekwatnądla określenia warunków 

lokalizacji farm fotowoltaicznych w sytuacji braku wiążących ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego uznana została decyzja o warunkach 

zabudowy.Przeprowadzone badania w zakresie przesłanek jej wydania doprowadziły zaś do 
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konkluzji, że konieczność spełnienia ich wszystkich, w szczególności zaś przesłanki tzw. 

dobrego sąsiedztwa oraz dostępu terenu lokalizacji farmy fotowoltaicznej do drogi publicznej, 

powoduje w przeważającej ilości przypadków faktyczny brak możliwości niemożliwość 

uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla lokalizacji farmy fotowoltaicznej. W związku  

z powyższym dokonana została analiza obowiązujących przepisów i orzecznictwa sądowego 

w odniesieniu do możliwości uznania farm fotowoltaicznych za rodzaj przedsięwzięcia, dla 

których brak jest wymogu łącznego spełnienia wszystkich przesłanek wydania decyzji  

o warunkach zabudowy. Poddane analizie bogate orzecznictwo sądów 

administracyjnych,układające się w dwie całkowicie ze sobą sprzeczne linie orzecznicze 

odnośnie możliwości kwalifikowania farm fotowoltaicznych, jako zespołów urządzeń 

wytwarzających energię elektryczną z odnawialnego źródła energii, jako urządzeń 

infrastruktury technicznej  

w rozumieniu art. 61 ust. 3 u.p.z.p., uzasadniło konieczność przeprowadzenia wykładni 

przywołanego przepisu w kontekście farm fotowoltaicznych. Dokonana w ramach 

podrozdziału 3.5. interpretacja prawa dokonana została zgodnie z derywacyjną koncepcją 

wykładni prawa. Wykładnia derywacyjna, jako niezwykle sformalizowana sekwencja 

czynności interpretacyjnych, które dodatkowo wymagają każdorazowego uzasadniania, 

przeprowadzona została w sposób niezmodyfikowany, przy zastosowaniutych wszystkich 

reguł, zasad i wskazówek, które postuluje prof. Maciej Zieliński – autor derywacyjnej 

koncepcji wykładni prawa. Wyniki przeprowadzonych kolejnych faz wykładni derywacyjnej, 

a to fazy porządkującej, fazy rekonstrukcyjnej oraz fazy percepcyjnej, doprowadziły według 

autorki do pozytywnej weryfikacji zasadniczej tezy pracy. Wykazałyone bowiemw sposób 

jednoznaczny, że objęcie zakresem pojęciowym terminu urządzenie infrastruktury technicznej 

inwestycji stanowiących farmy fotowoltaiczne jest uzasadnione. 

Z uwagi na to zasadnicze dla pracy rozstrzygnięcie, w ramach Rozdziału 4 

przeprowadzone zostały badania regulacji prawnych dotyczących postepowania 

administracyjnego prowadzonego w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowydla 

farm fotowoltaicznych, przy uwzględnieniu jednak wyników przeprowadzonej w ramach 

podrozdziału 3.5. derywacyjnej wykładni prawa. Dokonana została zatemanaliza przepisów 

regulujących treść wniosku wszczynającego jurysdykcyjne postępowanie administracyjne, 

przepisów określających krąg podmiotów uczestniczących w tym postępowaniu, przepisy 

określające zakres ustaleń dokonywanych w jego ramach, a także w zakresie regulacji 

związanych z procedurą sporządzania projektu decyzji administracyjnej, dokonywanych 
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uzgodnień i wreszcie samego rozstrzygnięcia w przedmiocie wydania decyzji o warunkach 

zabudowy dla inwestycji stanowiącej farmę fotowoltaiczną. 

Problematyka podniesiona w ramach niniejszej rozprawy wraz z pozytywnie 

zweryfikowaną jej zasadniczą tezą, zgodnie z którą w ramach regulacji ogólnych planowania 

przestrzennego, w sytuacji braku obowiązującego na danym obszarze miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, lokalizacja farm fotowoltaicznych odbywa się na 

podstawie wydawanej z pominięciem konieczności spełnienia przesłanki dobrego sąsiedztwa 

oraz dostępu do drogi publicznej decyzji o warunkach zabudowy, zdaje się posiadać wartość 

tak dla dogmatyki prawa, jak i praktyki jego stosowania. Wskazywana kilkakrotnie w ramach 

rozprawy konieczność osiągnięcia przez Polskę wyznaczonego postanowieniami Dyrektywy 

2009/28/WE celu 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii 

brutto do 2020 r., osiągnięta być bowiem może jedynie poprzez znaczący wzrost inwestycji  

w branży fotowoltaicznej, która jakkolwiek dotowana na etapie użytkowania w drodze 

wsparcia finansowego udzielanego w ramach systemu aukcyjnego, to na pierwszym etapie 

procesu budowlanego obarczana jest znacznym stopniem niepewności w odniesieniu do 

stanowionego prawa. Wyeliminowanie przedmiotowego stanu niepewności w drodze 

przeprowadzonej wykładni uznać należy za główną wartość pracy. 

. 
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Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.zm. 

https://sip.lex.pl/#/document/17027058?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17029070?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17027073?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17051617?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17091515?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17216880?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17316896?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17343938?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17497783?cm=DOCUMENT
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Ustawa z dnia 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz. U. z 2017 r.  

poz. 1834 z późn. zm. 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. z 2019 r. poz. 869 

Ustawa z dnia 12.02.2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie lotnisk pożytku publicznego, Dz. U. z 2018 r. poz. 1380 

Ustawa z dnia 24.04.2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 

skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, Dz. U. z 2017 r. poz. 2302 z późn. zm. 

Ustawa z dnia 7.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,  

Dz. U. z 2017 r. poz. 2062 z późn. zm. 

Ustawa z dnia 8.07.2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie budowli przeciwpowodziowych, Dz. U. z 2019 r. poz. 933 

Ustawa z dnia 6.08.2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. Nr 155, poz. 1043 

Ustawa z dnia 13.05.2011 r. o finansowaniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w 

Warszawie z budżetu państwa, Dz. U. Nr 144, poz. 849 

Ustawa z dnia 9.06.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. z 2019 r. poz. 868 

Ustawa z dnia 29.06.2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów 

energetyki jądrowej oraz obiektów towarzyszących, Dz.U. z 2018 r. poz. 1537 

z późn.zm. 

Ustawa z dnia 15.07.2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS),  

Dz. U. Nr 178 poz. 1060 

Ustawa z dnia 23.11. 2012 r. Prawo pocztowe, Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm. 

Ustawa z dnia 9.05.2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów 

regulowanych, Dz.U. poz. 768 

Ustawa z dnia 20.02.2015 o odnawialnych źródłach energii, Dz. U. poz. 478 – wersja 

pierwotna 

Ustawa z dnia 20.02.2015 o odnawialnych źródłach energii, Dz. U. z 2018 r.  

poz. 2389 z późn. zm. 

Ustawa z dnia 24.04.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 

narzędzi ochrony krajobrazu, Dz.U. poz. 774 ze zm. 

Ustawa z dnia 10.07.2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego, Dz. U. z 2018 r. poz. 2308  

z późn. zm. 

Ustawa z dnia 24.07.2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie 

sieci przesyłowych, Dz.U. z 2018 r. poz. 404 z późn.zm. 

https://sip.lex.pl/#/document/17529587?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17546217?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17624877?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17636533?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17724218?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17716352?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18102310?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18200513?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18219531?cm=DOCUMENT
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Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych, Dz. U. poz. 1890  

z późn. zm. 

Ustawa z dnia 9.10.2015 r. o rewitalizacji, Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 z późn. zm. 

Ustawa z dnia 9.10.2015 r. o związkach metropolitalnych, Dz.U. poz. 1890 z późn.zm. 

Ustawa z dnia 20.05.2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych,  

Dz. U. z 2019 r. poz. 654 z późn. zm. 

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz 

niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2016, poz. 925 

Ustawa z dnia 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, Dz. U.  

poz. 1920 z późn. zm. 

Ustawa z dnia 15.12.2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży 

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020", 

Dz. U. z 2018 r., poz. 1828 z późn. zm. 

Ustawa z dnia 24.02.2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew 

Wiślany z Zatoką Gdańską, Dz. U. z 2019 r. poz. 1073 

Ustawa z dnia 9.03.2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim, Dz.U. poz. 

730 późn. zm. 

Ustawa z dnia 7.04.2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego 

Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 metra, Dz. U. poz. 990 

Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne, Dz.U. z 2018 r., poz. 2268z późn.zm. 

Ustawa z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Dz. U. poz. 317 

Ustawa z dnia 22.02.2018 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze 

naftowym, Dz. U. poz. 630 

Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, Dz. U. poz. 1089  

z późn. zm. 

Ustawa z dnia 7.06.2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz 

niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 1276 

Ustawa z dnia 5.07.2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji 

mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, Dz. U. poz. 1496 z późn. zm. 

Ustawa z dnia 5.07.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej,  

Dz. U. poz. 1629 

Ustawa z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. poz. 1668  

z późn. zm. 

https://sip.lex.pl/#/document/18235253?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18239951?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18587242?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18625895?cm=DOCUMENT
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Ustawa z dnia 6.12.2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych 

ustaw, Dz. U. z 2019 r. poz. 60 

Ustawa z dnia 14.12.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw, 

Dz. U. z 2019 r. poz. 235 

Ustaw z dnia 21.02.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem 

stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. poz. 730 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.04.1938 r. o przygotowaniu w czasie pokoju 

obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej w dziedzinach regulacji i zabudowania 

osiedli oraz budownictwa publicznego i prywatnego, Dz. U. Nr 32, poz. 278 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.03.1939 r. o przygotowaniu  

w czasie pokoju obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej w dziedzinie budownictwa 

przemysłowego, Dz. U. Nr 31, poz. 207 

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych  

i Leśnictwa z dnia 25.08.1992 r. w  sprawie  szczegółowych  zasad  i  trybu  uznawania  

lasów  za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich  gospodarki leśnej, 

Dz. U. Nr 67, poz. 337 

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21.04.1995 r. w sprawie warunków technicznych 

zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności Dz. U. Nr 50, poz. 271 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.04.1996 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 45, poz. 200 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2.08.1996 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, 

służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie, Dz. U. z 2017 r. poz. 711 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30.09.1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 132, poz. 878 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7.10.1997 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich 

usytuowanie, Dz. U. z 2014 r. poz. 81 
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Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1.06.1998 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle 

hydrotechniczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 101, poz. 645 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31.08.1998 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych, Dz. U. Nr 130, poz. 859 z 

późn. zm. 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe  

i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 151, poz. 987 z późn. zm. 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, Dz.U. z 2016 r. poz. 124 ze zm. 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i 

ich usytuowanie, Dz. U. Nr 63, poz. 735 z późn. zm. 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9.11.2000 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 

100, poz. 1082 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4.10.2001 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane 

niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie, Dz. U. Nr 

120, poz. 1291 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4.10.2001 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie, 

Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z późn. zm. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.01.2002 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących autostrad płatnych, Dz. U. Nr 12, poz. 116 z późn. zm. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1065 z późn. zm. 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20.06.2002 r. w sprawie „Zasad techniki 

prawodawczej”, Dz.U. z 2016 r. poz. 283 ze zm. 

https://sip.lex.pl/#/document/16835362?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16964625?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16968290?cm=DOCUMENT
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9.09.2002 r. w sprawie opracowań 

ekofizjograficznych, Dz.U. Nr 155, poz. 1298 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.12.2002 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy  

i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej  

i produktów naftowych i ich usytuowanie, Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 8 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13.02.2003 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, Dz. U. Nr 33, poz. 270 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5.05.2003 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych, Dz. U. Nr 130, 

poz. 1191 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.07.2003 r. w sprawie terenów 

zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa, Dz. U. Nr 141, poz. 1368 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Dz.U. Nr 164, poz. 

1587 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie sposobu ustalania 

wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Dz.U. Nr 164, poz. 1588 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie oznaczeń  

i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy, Dz.U. Nr 164, poz. 1589 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pół elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzenia 

dotrzymywania tych poziomów, Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.06.2004 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt,  

Dz. U. Nr 158, poz. 1657 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7.04.2004 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, Dz. U. Nr 109, poz. 1156 

https://sip.lex.pl/#/document/16982980?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17052044?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17052047?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17052049?cm=DOCUMENT
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Dz. U. 

Nr 118, poz. 1233 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 

podziałów nieruchomości, Dz. U. Nr 268, poz. 2663 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4.05.2005 r. w sprawie scalania i podziału 

nieruchomości, Dz. U. Nr 86, poz. 736 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie, Dz. U. Nr 219, poz. 1864 z późn. zm. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi 

przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych  

i ich usytuowanie, Dz. U. z 2014 r. poz. 1853 z późn. zm. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12.05.2005 r. w sprawie sporządzania projektu 

planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, 

dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników 

przyrody, Dz. U. Nr 94, poz. 794 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007 r. w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych, Dz. U. Nr 16, poz. 92 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, 

Dz. U. Nr 86, poz. 579 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007 r. w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, Dz. U. Nr 93, poz. 623  

z późn. zm. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.06.2007 r. w sprawie informacji dotyczących 

ruchów masowych ziemi, Dz. U. Nr 121, poz. 840 z późn. zm. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12.12.2007 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw 

płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej  

i produktów naftowych i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 240, poz. 1753 

https://sip.lex.pl/#/document/17098085?cm=DOCUMENT
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Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20.03.2008 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe 

oraz ich usytuowanie, Dz. U. Nr 61, poz. 380 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13.08.2008 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych, Dz. U. Nr 178, 

poz. 1098 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z późn. zm. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.12.2008 r. w sprawie zmiany 

rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych,jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 228, poz. 1514 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, Dz. U. Nr 56, poz. 461 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22.06.2009 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budowle rolnicze i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 108, poz. 907 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.12.2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 

2012, Dz. U. z 2013 r. poz. 1345 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1.04.2010 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 65, poz. 408 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1.04.2010 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych, Dz. U. 

Nr 65, poz. 409 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1.04.2010 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, Dz. U. Nr 65, poz. 407 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.06.2010 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne 

obiekty budowlane i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 115, poz. 773 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2.07.2010 r. w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemu gazowego, Dz. U. z 2018 r. poz. 118 z późn. zm. 
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, Dz. U. z 2016 r. poz. 71 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu  

i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa, Dz. U. Nr 238, poz. 1579 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10.12.2010 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, Dz. U. Nr 239, poz. 1597 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.06.2011 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie, 

Dz. U. Nr 144, poz. 859 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych, Dz. U. poz. 463 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 16.05.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. poz. 560 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

16.05.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. poz. 608 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.09.2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji 

gruntów, Dz. U. poz. 1246 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 6.11.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. poz. 1289 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.12.2012 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw 

płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej  

i produktów naftowych i ich usytuowanie, Dz. U. poz. 1479 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

29.01.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. poz. 181 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25.03.2013 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budowle rolnicze i ich usytuowanie, Dz. U. poz. 472 

https://sip.lex.pl/#/document/17657530?cm=DOCUMENT
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Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 23.04.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,  

Dz. U. poz. 528 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, Dz. U.  

poz. 640 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 5.07.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. poz. 926 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.07.2013 r. w sprawie sposobu 

dokumentowania prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego kontroli 

operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także 

przechowywania, przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych 

podczas stosowania tej kontroli, Dz. U. poz. 1048 z późn. zm. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.08.2013 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy  

i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy 

naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie, Dz. U. poz. 1018 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5.02.2014 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. poz. 186 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5.06.2014 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budowle kolejowe i ich usytuowanie, Dz. U. poz. 867 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10.06.2014 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad 

płatnych, Dz. U. poz. 857 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10.06.2014 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. poz. 856 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10.06.2014 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. poz. 858 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.02.2015 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. poz. 329 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.02.2015 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. poz. 331 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne,  

Dz. U. poz. 680 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii 

kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie, Dz. U. poz. 1744  

z późn. zm. 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13.11.2015 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane 

niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie, Dz. U. z 2016 

r. poz. 183 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13.11.2015 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe 

oraz ich usytuowanie, Dz. U. z 2016 r. poz. 363 

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9.02.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, 

rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów 

naftowych i ich usytuowanie, Dz. U. poz. 282 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14.11.2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie, Dz. U. poz. 2285 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15.12.2017 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe 

oraz ich usytuowanie, Dz. U. z 2018 r. poz. 113 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.06.2018 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 

usytuowanie, Dz. U. poz. 1175 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13.09.2018 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii 

kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie, Dz. U. poz. 1876 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r.  

w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz. U. 

poz. 1818 

Uchwała nr 85 Rady Ministrów z dnia 6.04.1974 r. w sprawie opracowania uproszczonych 

planów zagospodarowania przestrzennego gmin, M.P. Nr 15, poz. 95 

Uchwała nr 148 z dnia 9.07.1976 r o zasadach i trybie sporządzania i zatwierdzania 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, M.P. Nr 31, poz. 135 

Uchwała niesamoistna nr 196 z dnia 29.12.1977 r. o lokalizacji inwestycji, M.P. z 1978 r.  

Nr 1, poz. 6 z późn.zm. 

Uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia 13.12.2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji 

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, M.P. z 2012 r. poz. 252 

Uchwała Nr: 318/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego dnia 29 grudnia 2016 r.,  

w sprawie uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

pomorskiego oraz stanowiącego jego część planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru metropolitalnego Trójmiasta 

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2009 r. w sprawie polityki energetycznej 

państwa do 2030 r., M. P. z 2010 r. Nr 2, poz. 11 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16818654?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16819191?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16819471?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17877587?cm=DOCUMENT
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wyrok NSA z 27 czerwca 2001 r., IV SA 1056/99, LEX nr 78932 

wyrok NSA z dnia 10 sierpnia 2001 r., ISA 511/00, LEX nr 54725 
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wyrok NSA z dnia 26 stycznia 2006 r., I GSK 1421/05, LEX nr 265017 

wyrok NSA z dnia 25 maja 2006 r., II GSK 37/06, LEX nr 236395 

wyrok NSA z dnia 7 czerwca 2006 r., II OSK 902/05, LEX nr 267173 
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wyrok NSA z dnia 28 września 2006 r., II OSK 726/06 

wyrok NSA z dnia 3 października 2006 r., II OSK 196/06, LEX nr 289275 

wyrok NSA z dnia 23 października 2006 r.II OZ 1059/05, LEX nr 284445 

wyrok NSA z dnia 19 stycznia 2007 r., sygn. akt II OSK 200/06, LEX nr 327707 

wyrok NSA z dnia 11 kwietnia 2007 r. II OSK 610/06; LEX nr 337811 

wyrok NSA z dnia 5 czerwca 2007 r., II OSK 878/06 , LEX nr 344937 

wyrok NSA z dnia 20 czerwca 2007 r., II OSK 922/06, LEX nr 340121 

wyrok NSA z dnia 6 września 2007 r., II OSK 776/07, LEX nr 360131 

wyrok Warszawie z dnia 11 października 2007 r., II OSK 1156/07, LEX nr 400457 

wyrok NSA z dnia 16 października 2007 r., II OSK 1401/06, LEX nr 394807 

wyrok NSA z dnia 16 października 2007 r., II OSK 1401/06, LEX nr 394807 

wyrok NSA z dnia 23 sierpnia 2007 r., II OSK 1118/06, LEX nr 352065 

wyrok NSA z dnia 15 listopada 2007 r., II OSK 1508/06, LEX nr 438625 

wyrok NSA z dnia 6 grudnia 2007 r., II OSK 1639/06, LEX nr 41352 

wyrok NSA z dnia 6 lipca 2007 r., sygn. akt II OSK 1016/06, LEX nr 355287 

wyrok NSA z dnia 21 grudnia 2007 r., II OSK 1723/06, LEX nr 372227 

wyrok NSA z dnia 19 lutego 2008 r., II OSK 31/07, LEX nr 466378 

wyrok NSA z dnia 6 marca 2008 r., II OSK 1887/07, LEX nr 464945 

wyrok NSAz dnia 31 marca 2008 r., sygn. akt II OSK 317/07, LEX nr 490164 

wyrok NSA z dnia 3 kwietnia 2008 r., sygn. akt II OSK 1888/07, LEX nr 470928 

wyrok NSA z dnia 8 kwietnia 2008 r., II OSK 367/07, LEX nr 468573 

wyrok NSA z dnia 15 maja 2008 r., II OSK 548/07, LEX nr 503449 

wyrok NSA z dnia 18 czerwca 2008 r., II OSK 58/07, LEX nr 465665 

wyrok NSA z dnia 8 lipca 2008 r., II OSK/785/07, LEX nr 447827 

wyrok NSA z dnia 3 marca 2009 r., II OSK 272/08, LEX nr 526580 

wyrok NSA z dnia 13 stycznia 2009 r., II OSK 1792/07, LEX nr 486226 
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wyrok NSA z dnia 10 marca 2009 r., II OSK 316/08, LEX nr 526409 

wyrok NSA z dnia 7 kwietnia 2009 r., II OSK 513/08, LEX nr 562896 

wyrok NSA z dnia 8 kwietnia 2009 r., II OSK 13/08, LEX nr 554924 

wyrok NSA z dnia 21 lipca 2009 r., II OSK 1193/08, LEX nr 552836 
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https://sip.lex.pl/#/orzeczenie/521695799/1/ii-osk-2439-11-wyrok-naczelnego-sadu-administracyjnego-w-warszawie?cm=RELATIONS
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wyrok NSA z dnia 23 lipca 2015 r., II OSK 3066/13, LEX nr 1796278 

wyrok NSA z dnia 7 sierpnia 2015 r., II OSK 3008/13, LEX nr 1982857 

wyrok NSA z dnia 9 września 2015 r., II OSK 96/14, LEX nr 2092005 

wyrok NSA z dnia 15 września 2015 r., II OSK 1508/15, LEX nr 1918748 

wyrok NSA z dnia 29 września 2015 r., II OSK 143/14, LEX nr 1987024  

wyrok NSA z dnia 7 października 2015 r., II OSK 318/14,  LEX nr 2002655 

wyrok NSA z dnia 21 października 2015 r., III CSK 456/14, LEX nr 1929875 

wyrok NSA z dnia 10 listopada 2015, II OSK 578/14, LEX nr 1990872 

wyrok NSA z dnia 10 listopada 2015 r., II OSK 539/14, LEX nr 1990854 

wyrok NSA z dnia 18 listopada 2015 r., II OSK 585/14,  LEX nr 1990874 

wyrok NSA z dnia 26 stycznia 2016 r., II OSK 1266/14, LEX nr 2034027 

wyrok NSA z dnia 29 stycznia 2016 r., II OSK 1344/14, LEX nr 2034062 

wyrok NSA z dnia 16 lutego 2016 r., II OSK 1489/14, LEX nr 2066658 

wyrok NSA z dnia 10 marca 2016 r., II OSK 77/15, LEX nr 2066418 

wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 2016 r., I OSK 2963/15, LEX nr 2111056 

wyrok NSA z dnia 28 kwietnia 2016 r., II OSK 2066/14, LEX nr 2111144 

wyrok NSA z dnia 5 maja 2016 r., II GSK 2866/14, LEX nr 2141101 

wyrok NSA z dnia 17 maja 2016 r., II OSK 2148/14, LEX nr 2083429  

wyrok NSA z dnia 10 czerwca 2016 r., II OSK 2433/14, LEX nr 2117145 

wyrok NSA z dnia 10 czerwca 2016 r., LEX nr 2117146 

wyrok NSA z dnia 22 czerwca 2016 r., II OSK 2569/14, LEX nr 2106688  

wyrok NSA z dnia 24 czerwca 2016 r., II OSK 2603/14, LEX nr 2083558 

wyrok NSA z dnia 29 czerwca 2016 r.,II OSK 2665/14, LEX nr 2083563 

wyrok NSA z dnia 5 lipca 2016 r., II OSK 2559/14, LEX nr 2102204 

wyrok NSA z dnia 12 lipca 2016 r., II OSK 2735/14, LEX nr 2102227 

wyrok NSA z dnia 15 lipca 2016 r., II OSK 2775/14, LEX nr 2102240 

wyrok NSA z dnia 23 sierpnia 2016 r., II OSK 2979/14, LEX nr 2142422 

wyrok NSA z dnia 13 października 2016 r., II OSK 3353/14, LEX nr 2169142 

wyrok NSA z dnia 21 października 2016 r. sygn. akt II OSK 91/15, LEX nr 2169210 

wyrok NSA z dnia 26 października 2016 r., II OSK 145/15, LEX nr 2256246 

wyrok NSA z dnia 26 października 2016 r., II OSK 950/15, LEX nr 2169215 

wyrok NSA z dnia 4 listopada 2016 r., II OSK 226/15, LEX nr 2170774 

wyrok NSA z dnia 29 listopada 2016 r., II OSK 440/15, LEX nr 2199055 

wyrok NSA z dnia 9 grudnia 2016 r., II OSK 678/15, LEX nr 2191010 

https://sip.lex.pl/#/orzeczenie/522185701/1/ii-osk-96-14-zwiazanie-organu-administracji-trescia-wniosku-inwestora-wyznaczajaca-przedmiot...?cm=RELATIONS
https://sip.lex.pl/#/orzeczenie/522096351/1/ii-osk-318-14-brak-obowiazku-uzgodnienia-decyzji-o-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-z...?cm=RELATIONS
https://sip.lex.pl/#/orzeczenie/522160114/1/ii-osk-77-15-wyrok-naczelnego-sadu-administracyjnego-w-warszawie?cm=RELATIONS
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wyrok NSA z dnia 9 grudnia 2016r., II OSK 688/15, LEX nr 2191012 

wyrok NSA z dnia 9 grudnia 2016 r., I OSK 363/15, LEX nr 2253753 

wyrok NSA z 11 stycznia 2017 r., II OSK 931/15, LEX nr 2283326 

wyrok NSA z dnia 2 marca 2017 r., II OSK 2807/16, LEX nr 2302602 

wyrok NSA z dnia 22 marca 2017, II OSK 1845/15, LEX nr 2342971 

wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2017 r., II OSK 2022/15, LEX nr 2316288 

wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 2017 r., II OSK 2093/15, LEX nr 2316062 

wyrok NSA z dnia 26 kwietnia 2017 r., II OSK 2162/15, LEX nr 2328826. 

wyrok NSA z dnia 16 maja 2017 r., I FSK 1565/15, LEX nr 2288702 

wyrok NSA z dnia 17 maja 2017 r., II OSK 2321/15, LEX nr 2346735 

wyrok NSA z dnia 21 czerwca 2017, II OSK 2637/15, LEX nr 2323043 

wyrok NSA z dnia 21 czerwca 2017 r., II OSK 2650/15, LEX nr 2446511 

wyrok NSA z dnia 30 czerwca 2017 r., II OSK 2726/15, LEX nr 2340936 

wyrok NSA z dnia 19 lipca 2017 r., II GSK 3118/15, LEX nr 2350967 

wyrok NSA z dnia 13 września 2017 r., II OSK 64/16, LEX nr 2480367 

wyrok NSA z dnia 26 września 2017r., II OSK 762/16, LEX nr 2437979 

wyrok NSA z dnia 27 września 2017 r., II OSK 158/16, LEX nr 2382975 

wyrok NSA z dnia 15 października 2017 r., II OSK 1612/09. LEX nr 746679 

wyrok NSA z dnia 24 listopada 2017 r., II OSK 536/16, LEX nr 2432872 

wyrok NSA z dnia 29 listopada 2017r., II OSK 559/16, LEX nr 2468183 

wyrok NSA z dnia 12 stycznia 2018 r., II OSK 794/16, LEX nr 2464426 

wyrok NSA z dnia 19 stycznia 2018 r., II OSK 829/16, LEX nr 2447090 

wyrok NSA z dnia 26 stycznia 2018 r., II OSK 880/16, LEX nr 2452803 

wyrok NSA z dnia 2 lutego 2018 r., II OSK 796/17, LEX nr 2441203 

wyrok NSA z dnia 14 lutego 2018 r., II OSK 618/16, LEX nr 2491650 

wyrok NSA z dnia 14 marca 2018 r., II GSK 317/16, LEX nr 2480761 

wyrok NSA z dnia 15 marca 2018 r., II OSK 1300/16, LEX nr 2495445 

wyrok NSA z dnia 10 kwietnia 2018 r., II OSK 1068/17, LEX nr 2522406 

wyrok NSA z dnia 12 czerwca 2018 r., I OSK 1803/15, LEX nr 2514146 

wyrok NSA z dnia 18 lipca 2018 r., II OSK 2077/16, LEX nr 2527196   

wyrok NSA z dnia 12 września 2018 r., II OSK 1443/18, LEX nr 2568813 

wyrok NSA z dnia 2 kwietnia 2019 r., II OSK 2293/17, LEX nr 2646054 

wyrok NSA z dnia 9 stycznia 2019r., II OSK 379/18, LEX nr 2622867 

wyrok NSA z dnia 18 grudnia 2018, II FSK 1275/18, LEX nr 2627301 

https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/522347449/1/i-osk-363-15-wyrok-naczelnego-sadu-administracyjnego?keyword=%22klauzula%20ostateczno%C5%9Bci%22&cm=SREST
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postanowienie NSA z dnia 3 grudnia 2009, I OW 116/09, LEX nr 582513 

postanowienie NSA z dnia 18 grudnia 2009 r., II OW 70/09, LEX nr 582881 

postanowienie NSA z dnia 8 marca 2011 r., sygn. akt II OSK 411/11, LEX nr 1080280 

postanowienie NSA z dnia 23 maja 2013 r., II FW 2/13, LEX nr 1318879 

postanowienie NSA z dnia 8 kwietnia 2014 r., II GW 2/14, LEX nr 1461881 

postanowienie NSA z dnia 12 lutego 2016 r., II OSK 260/16, LEX nr 2026563 

 

Wojewódzkie sądy administracyjne 

 

wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 lutego 2005 r., IV SA/Wa 578/04, LEX nr 165035 

wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 listopada 2005 r., IV SA/Wa 946/04, LEX nr 214349 

wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 stycznia2006 r., IV SA/Wa 1665/05, LEX nr 1964469 

wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 marca 2006., IV SA/Wa 2213/05, LEX nr 222275 

wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 marca 2006., IV SA/Wa 2213/05, LEX nr 222275 

wyrok WSA w Białymstoku z dnia 30 marca 2006 r., II SA/Bk 100/06, LEX nr 194598 

wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2006 r., IV SA/Wa 966/06, LEX nr 276571 

wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 listopada 2006 r., IV SA/Wa 1707/06, LEX nr 348263 

wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 stycznia 2007 r. II SA/Wa 1405/06. LEX nr 328665 

wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 stycznia 2007 r., IV SA/Wa 2240/06, LEX nr 302535 

wyrok WSA w Warszawie z dnia 2 lipca 2007 r., IV SA/Wa 769/07, LEX nr 364781 

wyrok WSA w Warszawie z dnia 31 lipca 2007 r., IV SA/Wa 742/07, LEX nr 355299 

wyrok WSA w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2007 r., IV SA/Wa 305/07, LEX nr 355291 

wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 23 października 2007 r., II SA/Wr 161/07, LEX nr 394829 

wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 grudnia 2007 r., IV SA/Wa 2068/07, LEX nr 420593 

wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 13 grudnia 2007 r., II SA/Bd 742/07, LEX nr 489196 

wyrok WSA w Poznaniu z dnia 16 stycznia 2008 r., II SA/Po 393/07, LEX nr 493252 

wyrok WSA w Poznaniu z dnia 5 lutego 2008 r., II SA/Po 389/07, LEX nr 493219 

wyrok WSA w Poznaniu z dnia 28 lutego 2008 r., IV SA/Po 719/07, LEX nr 535007 

wyrok WSA w Gliwicach z dnia 31 marca 2008 r., II SA/Gl 147/08, LEX nr 485742 

wyrok WSA w Szczecinie z dnia 8 maja 2008, II SA/Sz 224/08, LEX nr 435125 

wyrok WSA w Krakowie z dnia 21 lipca 2008 r., II SA/Kr 622/06, LEX nr 499837 

wyrok WSA w Krakowie z 1 sierpnia 2008, II SA/Kr 66/08, LEX nr 488142 

wyrok WSA w Krakowie z dnia 8 września 2008 r., II SA/Kr 543/08, LEX nr 519036 

wyrok WSA w Krakowie z dnia 8 września 2008 r., II SA/Kr 219/07, LEX nr 557055 
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wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 września 2008 r., IV SA/Wa 896/08, LEX nr 560161 

wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 września 2008 r., IV SA/Wa 976/08, LEX nr 517962 

wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 września 2008r., IV SA/Wa 488/08, LEX nr 517960 

wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 września 2008 r., IV SA/Wa 952/08, LEX nr 517964  

wyrok WSA w Gdańsku wyrok z dnia 29 października 2008 r., II SA/Gd 799/07,  

LEX 511480 

wyrok WSA w Warszawie z dnia 31 października 2008 r., IV SA/Wa 1225/08,  

LEX nr 528337 

wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 stycznia 2009 r., VI SA/Wa 1680/08, LEX nr 51976 

wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 stycznia 2009, II SA/Go 707/08,  

LEX nr 486217 

wyrok WSA w Krakowie z dnia 30 stycznia 2009 r., II SA/Kr 1035/08, LEX nr 478695 

wyrok WSA w Krakowie z dnia 30 stycznia 2009 r., II SA/Kr 735/09, LEX nr 519780; 

wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 marca 2009 r., IV SA/Wa 2108/08, LEX nr 550307 

wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 marca 2009 r., II SA/Go 825/08,  

LEX nr 526352 

wyrok WSA w Poznaniu z dnia 6 maja 2009 r., II SA/Po 1003/08, LEX nr 547421 

wyrok WSA w Krakowie z dnia 12 maja 2009 r., II SA/Kr 348/09, LEX nr 562859 

wyrok WSA w Poznaniu z dnia 27 maja 2009 r., II SA/Po 1000/08, LEX nr 562881 

wyrok WSA w Łodzi z dnia 29 maja 2009 r., II SA/Łd 257/09, LEX nr 562879 

wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 czerwca 2009 r., sygn. akt VIII SA/Wa 7/09,  

LEX nr 564153 

wyrok WSA w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2009 r., II SA/Bk 199/09, LEX nr 563629 

wyrok WSA w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2009 r., sygn. akt IV SA/Po 295/09,  

LEX nr 553444 

wyrok WSA w Poznaniu z dnia 22 września 2009 r., II SA/Po 316/09, LEX nr 635374 

wyrok WSA w Gdańsku z 9 października 2009, II SA/Gd 362/09, LEX nr 573687 

wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 14 października 2009 r., II SA/Bd 533/09, LEX nr 573647 

wyrok WSA w Szczecinie z dnia 28 października 2009 r., II SA/Sz 720/09, LEX nr 57386 

wyrok WSA w Olsztynie z dnia 17 listopada 2009 r., II SA/Ol 882/09, LEX nr 531571
 

wyrok WSA w Gliwicach z dnia 27 listopada 2009 r., II SA/Gl 593/09, LEX nr 587552 

wyrok WSA w Krakowie z dnia 30 listopada 2009 r., sygn. akt II SA/Kr 1482/09,  

LEX nr 589168 

wyrok WSA w Warszawie z dnia 1 grudnia 2009 r., IV SA/Wa 1023/09, LEX nr 583417 
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wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 3 marca 2010 r., II SA/Go 67/10,  

LEX nr 605279 

wyrok WSA w Białymstoku z dnia 8 kwietnia 2010 r., II SA/Bk 48/10, LEX nr 619893 

wyrok WSA w Kielcach z dnia 22 czerwca 2010 r., II SA/Ke 287/10, LEX nr 64373 

wyrok WSA w Gliwicach z dnia 5 lipca 2010 r., II SA/Gl 134/10, LEX nr 664553 

wyroku WSA w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010 r., I SA/Gl 321/10, LEX nr 611449 

wyrok WSA w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2010 r., IV SA/Wa 973/10, LEX nr 759087 

wyrok WSA w Olsztynie z dnia 2 września 2010 r., II SA/Ol 712/10, LEX nr 951654 

wyrok WSA w Lublinie z dnia 21 września 2010 r., sygn. akt II SA/Lu 282/10,  

LEX nr 753761 

wyrok WSA w Poznaniu z dnia 17 listopada 2010 r. sygn. IV SA/Po 762/10, LEX nr 169959 

wyrok WSA w Szczecinie z dnia 23 listopada 2010 r., II SA/Sz 809/10, LEX nr 754957 

wyrok WSA w Krakowie z dnia 29 listopada 2010 r., II SA/Kr 964/10, LEX nr 75371 

wyrok WSA w Łodzi, z dnia 30 listopada 2010 r., II SA/Łd 650/10, LEX nr 755875 

wyrok WSA w Poznaniu z dnia 1 grudnia 2010 r. sygn. IV SA/Po 763/10, LEX nr 1699629 

wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 3 grudnia 2010 r., II SA/Rz 625/10, LEX nr 754651 

wyrok WSA w Łodzi z dnia 7 grudnia 2010 r., II SA/Łd 1035/10, LEX nr 755683 

wyrok WSA w Łodzi z dnia 8 grudnia 2010 r., II SA/Łd 1119/10, LEX nr 755723 

wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 19 stycznia 2011 r., II SA/Rz 740/10, LEX nr 754679 

wyrok WSA w Łodzi z dnia 3 marca 2011 r., sygn. akt II SA/Łd 1371/10, LEX nr 994162 

wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 10 marca 2011 r., II SA/Wr 726/10, 

ONSAiWSA2012/2/24 

wyrok WSA w Białymstoku z dnia 28 czerwca 2011 r., II SA/Bk 823/10, LEX nr 852467 

wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 28 lipca 2011 r., II SA/Wr 217/11, LEX nr 1087011 

wyrok WSA w Bydgoszczy z  dnia 23 sierpnia 2011 r., II SA/Bd 648/11, LEX nr 1085694 

wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 3 listopada 2011 r., II SA/Wr 581/11, LEX nr 1153697 

wyrok WSA w Poznaniu z dnia 30 listopada 2011 r., IV SA/Po 770/11, LEX nr 1133737 

wyrok WSA w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2011 r., IV SA/Po 673/11, LEX nr 1102781 

wyrok WSA w Krakowie z dnia 2 lutego 2012 r., II SA/Kr 1640/11, LEX nr 1121394 

wyrok WSA w Olsztynie z dnia 12 lutego 2012 r., II SA/Ol 5/13, LEX nr 1286998 

wyrok WSA w Łodzi z dnia 21 lutego 2012 r., II SA/Łd 1403/11, LEX nr 1130447 

wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 marca 2012 r., IV SA/Wa 1834/11, LEX nr 1139650 

wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 28 marca 2012 r., II SA/Rz 1172/11, LEX nr 1145858 

wyrok WSA w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r., IV SA/Po 48/12, LEX nr 1272463 

https://sip.lex.pl/#/orzeczenie/520849379/1/ii-sa-ld-1035-10-wyrok-wojewodzkiego-sadu-administracyjnego-w-lodzi?cm=SREST#art(107)par(1)
https://sip.lex.pl/#/orzeczenie/520849419/1/ii-sa-ld-1119-10-wyrok-wojewodzkiego-sadu-administracyjnego-w-lodzi?cm=RELATIONS
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wyrok WSA w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2012 r., IV SA/Po 1301/11, LEX nr 1377751 

wyrok WSA w Krakowie z dnia 23 lipca 2012 r., II SA/Kr 617/12, LEX nr 1228980 

wyrok WSA w Poznaniu z dnia 18 lipca 2012 r., IV SA/Po 359/12, LEX nr 1272420 

wyrok WSA w Krakowie z dnia 12 września 2012 r., II SA/Kr 869/12, LEX nr 1222377 

wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 września 2012 r., IV SA/Wa 921/12, LEX nr 1273035 

wyrok WSA w Poznaniu z dnia 3 października 2012 r., II SA/Po 527/12, LEX nr 1241178 

wyrok WSA w Szczecinie z dnia 3 października 2012 r., SA/Sz 687/12, LEX nr 1241436 

wyrok WSA w Szczecinie z dnia 4 października 2012 r., II SA/Sz 713/12, LEX nr 1241439 

wyrok WSA w Gdańsku z dnia 14 listopada 2012 r., II SA/Gd 99/12,  LEX nr 1248831 

wyrok WSA w Lublinie z dnia 20 listopada 2012 r., II SA/Lu 696/12, LEX nr 1241045 

wyrok WSA w Olsztynie z dnia 22 listopada 2012 r., II SAB/Ol 117/12, LEX nr 1241701 

wyrok WSA w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2012 r., II SA/Sz 276/12, LEX nr 1340490 

wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2012 r., II SA/Wr 694/12, LEX nr 1387597 

wyrok WSA w Łodzi z dnia 9 stycznia 2013 r., IISA/Łd 1005/12, LEX nr 1270466 

wyrok WSA w Krakowie z dnia 10 stycznia 2013 r., II SA/Kr 1361/12, LEX nr 1274519 

wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 lutego 2013 r., II SA/Wa 2165/12, LEX nr 1278031 

wyrok WSA w Olsztynie z dnia 5 lutego 2013 r., II SA/Ol 1311/12, LEX nr 1286980 

wyrok WSA w Gdańsku z dnia 6 lutego 2013 r., II SA/Gd 301/12, LEX  nr 1312465 

wyrok WSA w Poznaniu z dnia 6 lutego 2013 r., IV SA/Po 1036/12, LEX nr 1287173 

wyrok WSA w Gdańsku z dnia 6 lutego 2013 r., II SA/Gd 612/12, LEX nr 1370557 

wyrok WSA w Krakowie z dnia 19 lutego 2013 r., II SA/Kr 1144/12, LEX nr 1277987 

wyrok WSA w Kielcach z dnia 27 lutego 2013 r., II SA/Ke 50/13, LEX nr 1312219 

wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 19 marca 2013r., II SA/Rz 1055/12, LEX nr 1328232 

wyrok WSA w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2013 r., II SA/Gd 72/13, LEX nr 1310539 

wyrok WSA w Kielcach z dnia 11 kwietnia 2013 r., II SA/Ke 130/13, LEX nr 1310162 

wyrok WSA w Gdańsku z dnia 7 maja 2013 r., I SA/Gd 385/13, LEX nr 1368505 

wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 21 maja 2013 r., II SA/Rz 160/13, LEX nr 1340435 

wyrok WSA w Szczecinie z dnia 22 maja 2013 r., II SA/Sz 244/13, LEX nr 1323759  

wyrok WSA w Gdańsku z dnia 29 maja 2013 r., sygn. akt II SA/Gd 247/13, LEX nr 1368711 

wyrok WSA w Szczecinie z dnia 29 maja 2013 r., II SA/Sz 318/13, LEX nr 1329516 

wyrok WSA w Szczecinie z dnia 5 czerwca 2013 r., II SA/Sz 245/13, LEX nr 1334333 

wyrok WSA w Krakowie z dnia 7 czerwca 2013 r., II SA/Kr 131/13, LEX nr 1332777 

wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 czerwca 2013 r., IV SA/Wa 482/13, LEX nr 1682296 

wyrok WSA w Rzeszowie z 4 lipca 2013 r., II SA/Rz 382/13, LEX nr 1343232 

https://sip.lex.pl/#/orzeczenie/521342527/1/ii-sa-gd-99-12-dokonanie-uzgodnien-z-wojewodzkim-konserwatorem-zabytkow-przed-wydaniem-decyzji-o...?cm=RELATIONS
https://sip.lex.pl/#/orzeczenie/521423212/1/ii-sa-sz-318-13-uzgodnienia-w-sprawie-wydania-decyzji-o-warunkach-zabudowy-wyrok-wojewodzkiego...?cm=URELATIONS
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wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 lipca 2013 r., IV SA/Wa 896/13, LEX nr 1609635 

wyrok WSA w Kielcach z dnia 5 września 2013 r., II SA/Ke 453/13, LEX nr 1462016 

wyrok WSA w Lublinie z dnia 27 września 2013 r., I SA/Lu 460/13, LEX nr 1464839 

wyrok WSA w Warszawie z dnia 1 października 2013 r., IV SA/Wa 1235/13,  

LEX nr 1630017 

wyrok WSA w Warszawie z dnia 2 października 2013 r., IV SA/Wa 1254/13,  

LEX nr 1630018 

wyrok WSA w Opolu z dnia 16 października 2013 r., I SA/Op 327/13,LEX nr 1389613 

wyrok WSA w Poznaniu z dnia 16 października 2013 r., IV SA/Po 405/13, LEX nr 1382953 

wyrok WSA w Poznaniu z dnia 24 października 2013 r., IV SA/Po 851/13, LEX nr 1391078 

wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 października 2013 r., sygn. akt VIII SA/Wa 634/13,  

LEX nr 1396566 

wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 października 2013 r., IV SA/Wa 1844/13,  

LEX nr 1644351 

wyrok WSA w Opolu z dnia 28 października 2013 r., II SA/Op 326/13, LEX nr 1395440 

wyrok WSA w Białymstoku z dnia 5 listopada 2013 r., II SA/Bk 480/13, LEX nr 1531077 

wyrok WSA w Poznaniu z dnia 8 listopada 2013 r., II SA/Po 713/13, LEX nr 1411033 

wyrok WSA w Opolu z dnia 18 listopada 2013 r., II SA/Op 339/13, LEX nr 1411007 
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